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PSALMEN, LOF-SANGEN.

GEESTELIKE LIEDEKENS
Op Leef-ende Sangh-mate gerijmt,

Ende

' Op alderhandc, foo wel bekende ende gebruykelike , als ook

gantfch nieuwe , van verlcheiden Meefters gemaektc

Sangh-geluyden, met Bas ende Difcant, ge-

ftelt ende uytgegeven

Door

WILHELM SLUITER,
Dicnacr der Gemeinte Jefu Chrifti

tot Eybergen.

Col. Cap. iii. Verf. xvi.

Uert ende vemaent malkanderen met Pfalmen ende Lof-fangen^

ende Geefieliki üedekens , fmgende den Heere met

a(ngenaem\y!yt m uw' kerte.

Tot D E K E N T E K.

Gedrukt by ]an Colomp, Boek-drukker.

Anno i€6i»
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APPROBATIE,
Wr onderghefchrevene y

Infpeólores des Zutphen-

fchenClaffis, hebbende nagejien degeefleltkGefan-

gerij ghecomfoneert van D. W. Sluiter , Prcdicartt tot

Eybergen, hier m VerVatt,foo en is niet alleenliken niet

flrijdende tegen de rechtfmnige loaerheit Van ons daerinbe-

Vonden i maer oordeelen ooky dat diefelvige heel (Itchtelik

;^]n , en Ipeerdigh om door den druk ghemeinghmaehf te

\ -borden. jBum Zutpheny den i4' Jp^il- i ^59«

Cornelius Lambergius,

V.D.M. in Zutphen.

Andreas Loderiis,

V. D. M. in (Doesburgh.

Wilhelmus ter Stall,

V. D. M. in ^eutinchem.



T OB-EÏGEKINGH
Aen die

ffoogh 'géoorem Vrow^c , Me - Vrouloe ELISA"
ETH CHJliLOTTE, gehoorene ^orgh^

graeV^en GraeVinne van T>ona , GraeVinne tot Lim»

burgh ende'SronkhorJl, VroW^etot Styrum iWifch y

!Borculoo end Gheemen ^ Erfhanner^VroW^edes VoV"

flendoms Gelre ende Graeffchaps Zutphen &c,

Hoogh - geboorene Gravinne

,

Genadige Vrouwe

,

Ml
Et en ftrekt den Grooten ende Hooghen van Staé-

te geenfins tot verkleininge ofte vernederinge, maer

het is veel eer een held're liiyfter haerer Heerlikheyt,

ja haere hooglifte Eere , waer mede fy haer immer
aenfienlik mogen maken > vvanneerfè Godt den Al-

derhooghften met de alderminfte fijns volks ver-ee-

ren » ende in dien deele haer-felvcn ook den flechtften ende on-

aenfienlikften na de vverelt gelijk ftellen.

Oogenfchijnlik blijkt fiilks , onder anderen , uyt het exempel des

Grooten ende Aenfienliken Koninks van Ifi-acI, David meeneik,

dien m<w na Godts herte. Als dicfelve eertijts, met een groote me- 1.

nichte volks vergefelfchapt zijnde, voor de Arke des Verbondts**

, door een geeftelike blydfchap huppelde, ende dat in alle demoedig-

heyt , hebbende een licht Ij/nnen overkleedt aengedaen , foo heeft

Michal Sauls dochter , fiilks ^foor de venfter aenfiende, ende van dit hey-

ligh ende geeftelik werk onlicyligh ende vleefirhelik oordeelende >

hem daer over in haer herte door een al-te-groote laetdunkentheyt

veracljt', ende haer inbeeldende, dat David fichfelven als wech ge-

worpen ende te fi:hande gcmaekt hadde , fich aenftellende niet als

een Konink , maer als een van de geringhfte ende verachtelikfte

onder denvolke,y9'</^ fy daer na tot hem met fchampereendefpot-

a z cende

14. C^fi
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TOE'ETGENINGH.
,

tcnde woorden : Hoe is heden de Konink^van Ifra'él verheerlikty diefich

heden voor de oogen van de dienfimaegbden f^ner dtenftknechten heeft ont^

bloot f Maer Davtdy van fuik een ongerijmde laetdunkentheit afkee-

righ, feyde tot Michal-^ Voor het aengefichte des Heeren y die my verhoe-

ren heeft voor uwen vader y ende voor jyHgantjchehuys
, my tnfieÜendetot

een voorganger over hetvolk^des Heeren^ overljruel: la ik^fal jfelenvoot.

- het aengefuht des Heerm. Ook, [al tk^my mch germger houden dan alfooj

ende [al nederigb z.ijn m mtjne oogen , ende met de dtenjl-maeghden , daer

van ghy gefeght hebt ^ met defelve [al tk^verheerltkt worden. Heeft alfoo

de Wyfe ende Godtfalige Konink in der daet ende ook felfs voor

den inenfcben bewelen fyne ootmocdigheyt > wacr over hy elders

TfétL iji.^^^^ g^^^yg^ ^^P^ herten aenlpreekt: O Heerey mijn berte

wY^y léi.^^ is niet verheven y mch mijne oogen en T^tjn niet hooge : ook ^» hebbe il^

niet gewandelt in dingen my te groot ende te wonderItk. Soo ik^mijne ue^
Ie niet en hebbe gefettende Jlille gehouden y gelijk^een geffeent ktnt hyfynt

moeder l mijne zAele is als een geteem kint in mj.

ü Graefl: Genade doet alleiins blijken , dat fy hier van niet on-

wetenden ts, als dewelke, foo in 'topenbaerin Godts Gemeinte,
als in 't byfonder op haer Hof , fclfs met de ghene die op haren

dienft paflen, ja (op dat ik Davids eygen woorden behoude) met

ie dienjimaeghden haerder diensknechten y allerley plichten dergodtfa-

ligheyt oefFent y ende fchijnt hacr grootfte vermaek daer uyt te fchep-

pen, dat fy denfclven als een Fakkel moghe voordichten : foo dat

ook alle die maer de minfte kennifle van U Graefl; Gen: hebben,

49. opentlik moeten bekennen y dat fy mede i$ als eene der Vorstinnen j

van dewelke voorfeght is , datfe focgh -vrouwen fouden wefen van

hetgeeftelik Z/c?« ; nademael U Gen: gelijk in doorluchtige geboor-

te ende afkomfte , alfoo ook in den yver ende befcheirainge der

1. Tifw. ö. vvaere Chriflelike Gereformeerde Religie, ende der leere die na dc

'i^^ff^ 3« godtfaügheyt is y feer excelleert ende uytmuntet; ja toont een meer-

der vermaek te hebben y dat de Edelheit in hare werken , dan op

hare Eere - wapenen fchyne ; ende dat fy meerder achte de waere

Jêh.i: 1.$. wedergeboorte ende vernieuwinge door den Geeft Godes, dewelke

Luc.6:i^. ons verfekeren dat wy zijn Kmderen des Alderhooghfien Godts, dan

eenige vleefchclike geboorte ofte Doorluchtigheit, die ons betuyge
FfaLi9tis vvcfen Kmderen der machtigen defer vverelt*

Dit
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rO E'E r G E N I N G H.

Dit heeft my de vrymoedighcit doen nemen, om defe mijne Ge-
dichten, beftaende in VjAlmen, Lof-fangen ende Geefteltke L tedekensy hoe-
wel dicfelve eygentlik gemackt fchijnente vvefenvoor dcnflechten
ende eenvoudigcn

, ende niet en zijn gheftelt na de nauw-kcurighe
.Dicht-konfl: der hcdens-daeghfche Poëten, noch verciert met veel
opghepronkte ende hoogh-dravende woord-cieraden , nochtans U
Graefl: Gen: eerbiedighhk ende onderdnnighlik hebbe derven op-
dragen ende m-eygenen

; vertrouwende, dat diefelve haer niet on-
aenghenaem welen, maer dikwyls van haer gelefen ofte gefongen
fullen werden. Want hoewel de formeende den ftijl derfelvefchijnt
te wefen voor den gheringen, foo is nochtans de materie ende de
ftoftc derfelve voor allen, ende kan ook dienen den Kinderen derPf^l'i9.
Machtigen

, om den Heere te geven eere ende ïferkte, om den Heere te ^*^f'^ *•

geven de eere fijns Naemsy ende om hem te aenbidden in de heerltkhek
des heylighdotns,

Infonderhcit dewylik weet, dat U Gen: (die met Maria dit goe-Luc. lo.
de deel heeft ujftghekooren , datfehet geeftelike voor-al beforge) dik-
wyls lange befigh is met veel lefern van enige andere voortreffelike
ende hoogh-wichtige hoeken, het welke eyndelik is vermoepnge des nul izi
vleefchesy dewyleonfe hooft cndcherflènen fulksniet altijdt enver- W-»»'
mogen

; foo hebbe ik by my felve gedacht, dat defe ffalmen Lof-
fangen ende Geefteltke Üedekens Iiaer fouden konnen dienen tot een fJ*',^'
geeftelike verquikkinge ende heylige vermakinghc, om den Heere
alsdan te fingen met aengendemheit in haer herte, overmits het gefangh

'

wel een van de voornaemfte geeftclike vermakingen is.

U Gen: believe , na haere aengeboorene ende wel - geoeftende
beleeftheit, dit mijn onderdanigh ooghmerk in defe Toe-eygemnge

,

in *t goede te nemen, ende haer nietontfien dit mijn geringe werk,
toteenopenbaer, fichtbaer ende altijt-blyvende bewijs mijner groo-
tegenegentheit, ende mijner onderdanige oor- ende eer-biedigheit

,

te ontfangen ; op dat ook, foo langhe ende foo verre dit boek fal

uytgebreyder werden , U Gen; hoogh-loflike gedachtenifie hier door Pr«o.io.-7.

dies te meer tot z.egenmge moge xJjn.

Soo fullen mede alle vromen, foo dikwyls fy UGen: doorluch-
tige name in het begin defes boeks fien , hetfelve ook met meer-
der luft , aendacht ende opmerkinge , lefen ofte fingen.

* 3 Soo
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T O E'EYGENINGH.
Soo fullen de onbedachte envvulpfchc wcrelts-kindcrcn haerook

ontficn hetfclve met liare onheylige handen te befmetten, ofte de

Gefangen des-felven met hare onkuyfche gefangen te vermengen >

maer lullen leeren met cerbiedighcit lictfelve gebruyken.

Maer voor-al fal ik lelve hier uyt een groot genoegen fcheppen:

Ende fooU Gen: over de(e mijne Gedichten foo een gunftigh oor-

deel veile» datfe mogen geftelt v;7erden onder degeringhften die fy

gewoon is te lefen of te fmgcn , foo en fal ik niet vrefen enige cen-

lure ofte beftraffingc der nydigen endcafgunftigen, noch de nauwe

hekelinge ende fiftinge eniger neus-vvyfe ende vyfe richters , dewy-

le niet lichtelik yemant der vromen ende recht - Verftandigen met

reden fal konnen verachten 'tghene UGen: door haer hoogh-ver-

licht, wel-geoeffent, ende verre boven 't gemein verheven verftant

en oordeel, hoogh acht. Ja foo fal ik verkregen hebben het ghene

ik hier mede beooge ende fal voortaen alle gelegentheidt foeken

om te koniién betoonen , dat ik ben

,

Genadige Vrouwe ^

U Genaden onderdani^hfte

ende ootmoedighjle Dienaer ,

Wi LHELM Sluiter.

In Eybergcn , den i April.

Anno 1661.



ÏZoodige onder'^ijfmge en "Vermantnge aen den

Chriïleliken Sanger ende Lefer,

Chriftelike Saneer , ofte Lefer

,

Et en is niet nieuws , macr van oudts af onder den CeiJhUl^e Vederen

volke Godtseen gebruyk gcweeft , Pfalmen, Lof-fir'genen ciichen,if

It
f^ngenende deftdiks Liedel^ens tc dichten ende te

^ lingen ; ja ook de gcwichtighfte laken in Gedicht:".: oH:!e gewoonte,

ende Gefangen voor te fteilcn, lbo ten tijden des
,

Ouden , als des Nieuwen Teftaments. In het Oude ^ö"''' T*'//'*'»*»'»

Teftament hebben wy dacr van verfchciden exemplen ; als , onder 'O'' de tx-

anderen , in Mofe , de K'nderm Ifraëls, ende de Prophetefi Mirjam , doe '^^ ^^-^'J' >

Godtde Heere den kinderen Ifraëls wonderbaeriik verloft , endc^^ V *

)?harao in de roode Zee hadde doen ondergacn. Exod. i ^ : i ,—2 1 .

*

Ende wederom in Mofe , Deut. 32. v. 1 . 44. Gelijk ook bekent

zijn de heerlikc Lof- langen van Dehora, ludic. f. ende Hanna t ti«nna y

I. Sam. 2. van Hi^kia , doe hy van lyn fiektc genefen was. lef, 38; 9.
•W'^:^"»

»

t^cvan lefaU, over den Wijngaert des Hecren. lef^.v. i.O'c ]z^'f'*'f y

het geheele Boender Pfalmen, het Hoogc Liet Salomois, ende de Klaeg- » j

liederen leremie zijn geftelt tot ordinaire gelangen des volks Godts. ["^"'."\'

Waerom ook David eenige geftelt heeft tot het ampt des gcfangsin W^»^'',

den Huyfe des Hceren. if C/;ra». 6. v.^i.ö'c. Welke gewoSnte j'^^^/"".?^ "» ' ^'y"

van fingen vervallen zijnde ook namaclshcrftelt heeft de godtvruch-
'^"f*"-

tige KoninkHizkia 2. Chron. 29. v, 2f.

Dit oudt ende loflik gebruyk is alfoo vervolgens van tijt tot tijt
^

»•

by den Joden , tot op de tijden Chrifti onderhouden , gelijk dan in *t Nitu-^e Tefla^

bet Nieuwe l eftament bekent zijn den Lof-fanghder begenadighde ">*"t y a/s hli/i^tuyt

ende gefeghendeMaeght Maria , Luc: Cap: 1 . verjj: 46.— den Lof-''* Extmpkn -van

fangh des heyligen Priefters T^charie, Ibid: 67—79- ende den Lof- A'*'^"'
> Zacharia ,

fangh des geloovigen ende Godtvrclênden Simeons Luc: Cap:2. verjl: ^fmeo» ,

29--.32. )a ook onfe Heere Chrijlus felve , cndcfyne Difdpelen , als^^"/?'« P""
iyhetPafcha gegeten hadden, hebben na'tgcnieene ^cbmyk den^'r'P'^'"*

Lof-fanghgefongen Matt. 26.t'. ^o.

Allbo is dit onderhouden van de Apoftclen , ende de gelovigen na

dcHcmelvaert Chrifti. Paulus endeSilas , verblydt zijnde datfe om Paultn ende SHm,

Chrifti name leden, hebben ontrent de midder-nacht-, in de gevankenil^

fe , Code Lof-fangengefongen , lbo dat ook de anderegevan^ne na haer

hoorden. A81: 16. v.z^. De gelovigen in de Kerke te Corinthen , D« Cor/W^/yr**

wanneerfe tefamen quamen, hebben hare Pfalmen gehadt , gelijk 1 . Cor: Gemeinte ,

14:26. aftc nemen is. Gelijk ook eenige der oudtfte Kcrken-Lce-De eerfttcMJltne na

raers , die naeft de tijden der Apoftclen gekeft hebben , veel verha- de tijde der Jfofieiea.

len
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II-

VanGodtbevoUnf

i.

In bit Oude

TefitiminU

ttï het Nieuvji

Noodige Ondertpyfwge en Vermmnge
len van dcfc gewoonte in hare tijden. Ende alfoo isdefe heylige ge-m op wf9 etuwi. woonte van den beginne afvoortgekomen , ende gebleven by allen
den ghencn die den Hecrc in geeft ende waerheyt hebben Toeken te

dienen en te verhccrliken , tot op onle tegenwoordighe tijt ende
ceuwe.

Maerniet alleeneisditeen oudt gebruyk gewecftby denvolkc
Godes , nuer her wordt ons ook als een bvfondere plicht hn olcn en-
de ten hooghftenacngepre(en , foo in den Öudcn , als in den Nieu-
wen Tcftamcnte.

De Koninklike Sanghmecfter David
, gelijk hy felve boven alle

anderen hierin uytgemuntct heeft ( als lijnde lieflik^in Pfalmcn Jfra-
éls 2. Sam'. 23. i • J alfoo vcrimcnt hy ook infonderheic hier toe al-

le die de eere Godts liefhebben
, doorgaens in fync Plalmen j als on^

deranderen, Pfalm: 33, i. 2.3. Ghy rtchtvteriige , finget vroUj^in
dm Hcerc ; Lofbetaemt den oprechten. Lovet den Heere met de harpe •

Pfdm-fmghet hem , met de luyte , ende het tten-fnArigh injirumem. Singhet
hem een nieww liedfy jpelet wél met vrolik^gefchd. Siet ook Pfal. 9^:1. 2.
Pfal. <)6.v.i.2. Pfal. 98. V. 4. (fc. ende inlbndcrheit Pfal. lyo.

In den Nieuwen Teftamcntc worden wy ook met klare en duy-
delike woorden vermaent tot het finnen van Plalmen , lof-fangen en-
de geeftelike hedekens ; infonderheic van denApoftel Paulo, wan-
neer hy feght : Het ivoort Chrifli tuoone ryksHk.'" « ^Uc wijsheit : leert

tnde vermaent malk/tnderen y met Pfulmen ende lof-fangen , tndegeejle'

Uke liedel^i-ns , Jingendc den Heere met aengenaemheyt in utv hertt Col: 3

.

V. 16. Wederom van gelijken Eph: y . v. 19. Alloo vermaent ook Ja-
cobus: Is yemant goets moets , dathy Pfalm-finge l4c:<.v.i^.

Tlafthyfondennut^,
Het Gelank heeft ook uytnemende, ja een byfondere nuttigheyt

thleit yan -^ti/tn
^^"^^^ ghcmeine reden otte uycfprake : gelijk als blijkt in verlchei-

/ ^
* * den ftukkcn : want

'^"^
, . I . Het geeft den gelovigen en godtlaligen gemoederen een won-

Snetivheit '*nli*M'^'^^^^^^f'^"'S^"* ende vermaek^i ^e\iik David in verfcheidcn pfalmen

hitt in 't ytrquilr-
l^enncn geeft, ende infonderheit P>/»i:i 04, daer hy aldus fprcekt

:

fal den Heere fingen in mijn leven : Ik^ fal mijnen Gvdtpfalm-Jmgtn ,

terwylt ik^ noch ben. Mtjne overdenkjnge van hem fal foete :(ijn : /ü^ fal
myin den Heere rfr%</e/i. wjj- 3 3.34. Als ook Ibmtijts de affedciï
eh bjewegingen der ziele bcfwijkcn , ende met een geeftelike traeg-
heic overvallen werden, foo konnen lbodanigc geeftelike Gefange»
dielelve feer lieflik weder op wekken :'t welk Bafilius wel aengemerkc
heef t , wanneer hy lèght in fyne voor-reden over den Plalter : Als de
Heylige Geejl fagh , dat het menfchelik.gejlachtefoo heftpoerlik^tot degodf
fdigheyt ende deugt gebracht werde , foo heeft hy dcvermakelikheit desge»
fanghs by de leere gevoeght op dat te gelijkerneidegeneugte en lie^ikheit dc
leercdcr goeder en mmelike jlikenhet herte in gejhrt wcrde. Inderwaer-
heic de H. Geeft doet door diefelvc den vcrflagcnen gemoederen

ecnen

111.

{en der gelovigen.
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aen den Chrijielikefi Savgcr ende Lcfer.

eenen Hemelfchen dauw invloeyen j geüjk ook Molcs icyde van fyn Lwdt ,

dat hyJprak^voor de ooren dergamfchegcminte van Ifraèl : Mij>ielecre dridppc ds

ten regen
,
mijn reden vloeye als een dauw : als j\of-regen op degrasfcheiak^HS , endt

als droppelenop her kruyt.Deur.^2.v.2. Ja uit lieflik inviocyendcs Gceftes

doet menigmacl uytvloeyen die lieve vreugde-rrancn , vvaer van Auguiïinus

legt in het negende Uc]^\ynQX confeffien, Cap: 6. O l hoe fcer hebbe ik^ geweent in dt'

lof-jangen ende liederen ! t^/Vaengenauic woorden i locvden in mijf.e ooren, endc

utve wacrheit , Ó Godt, xioeyde in mijn herte , eyidc uyt diefdve was den yver der \

godtfaligheit brandende , ende de traden liepen, ende ik^ gevoelde myfecr wel d,ur hy .

j

jadoordc Ibctigheken lieflikheit der gefangen woidt ookaiics ingj- Iaod\felfs

nomen, vcrmorwt ende bewecght. De boole geeft weck van Saul, als^» fb-^e-

David voor hem Ipeeide op fyn harpe i.Samiió.v. 23. ende daer onder.?^''^^'^^'-

lof'iangen Ibngh , gehjk lofepims geruyght Lib: 6. Amiq. Judaic: Cap: q 'j^f^^rdfie

Ende hier uyt is , mijns bedunkens , getproten de fabel van Orph-us end j

Aniphion , welke geièght werden de onredelike dieren , ja ook de boomeii

en fteen-rotzen doorhaer lijflik (ingen en fpelen bewogen ende tot haer

getrokken te hebben j gehjk men ook gemeenhkk ghc : Een fteenen bcrtc

fouw daer door bewogen werden.

2. Eenc leere orte reden in gefangh geftclt, heeft boven de g^-C"<-'
0/i</#r-

uytfprakc eene onderfcheideliker everdcfikinge , foo dat men alles wat daer
i^i^gyfi^njL^

in begrepen is, Ibnderhet mmtte woort ofte (yllabc daer uyt te laten
j'^t/frJru-

beter kan na-denken , ende eyiidclikvaft in de memorie krijg.n ende hou- ^^^ ^^

den. Daerom feydeDavid , als hy fynen Godt wilde fingen , dat fyne over-

denkingevanhem joude foete \tjn. P/4/:'i04. 34. Ditisook de reden, wacr-

om Godt de Heeie felfsiMoli, alshy Jynenvolkcionderlinge wilde waer*

ichouwen ende ovcrtuygen ,
gcboodt dat falks foude geftek werden in for-

me van een Liedt , opdat het volk *t Iclve dies te bequamer mochte lecrcn

,

van woort tot woort overdenken , fingen
,
dageliks in den mont hebben

,

ende eyndehk onthouden ende nimmer vergeten : Ende nu (leydede Heere)

fcbrijft u4iedcn dit Liedt , ende leert het den kinderen I fraels , legt het in haren

mondt: op dat dit Liedt my ten getu\ge
:{y

tegcns de k}ndt:rm Ifraels <^c. Soo

fchreef Mofe dit Liedt te dien daghe : ende hy leerde het den l^mderen Ifraels.

Deut. 31: 19. 22. Gelijk ook den A[)üitel Paulus, wanneer hy beveelt, dat

wy het woort Chrifti overvloedigh ende wijflelik lullen overleggen ende

daer van Iprekcn , fèggende , Het woort ChrijU woone njkelik^in u in alle wijs-

heit , tot dien eynde ais een behulp-middel daer by voeght , dat wy maU
kandtren Tullenitmn ende vermanen met Pfilmen end€ lof-j'angen endegce^telik^

liedekens. Col: ^.v. 16. Wieilfer, die een gemeene reden , Ichoon hem
den lin ende inhoudt derlelve bekent is, tonder een woort uyt te Uten
otre tc verfetten , foo kan onthouden , ende opfeggen , als wel een Pfalm ,

Lof-fangh, ofte enigh ander geeftelik Liedt, dat hy van buyten geleert

hecfc ? ivicn vindt verfcheiden eenvoudige luyden , die niet leien noch
fchrijv jn en konn^n , den welken de gccftelikc geiangen een gioot behulp

2ijn , ais fy dicieive van anderen leercn j ende weten ook dikwijls veel daer

b uyt
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derlinghe

(liehtinge
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hetliinge

der toel^O'

nnett ie He-

melfche

freugbde.

Neoiige Onderwyfmge en Vemmwge

uyt te verhalen en te (ingen. Ik hebbe ook menighmael bevonden ende

aengemerkt, dat enige die op haer fiek-of fterf-bcdde laghenj vvannecr

de overdenkinge door vele ongemakken verhindert wert ,
ende de me-

morie feer af-neemt )
fonderlinghein haermont ende herte hadden enighe

heylii>eende trooftelike Ipreukenuyt de fangh-wijs-gcftelde PlalmcilDa-

vids , ende ook wel uyt de hoogh-duytfche Gefangen Lutlieri , ofte andere

godtfalige en geleerde mannen; ja ook felve wel feydenende betuygden,

datfe geen dink föo bequamclik en befcheidentUk konden overdenken.

j. De ceni<^heitder belydenifle des gcloofs, de gemeinfchap der hey-

ligen, eiidede ondeAinge Jikhtinge der gelovigen wordt met hetge.angh

fonderlinge bewefen ,
opgewekt , ende vermeerdert , wanneer men met

meerdere finght , ende onder malkanderen cene eenparige ttemmelact hoo-

ren. Daeromfeght denApoftel: Leert ende vermaent malkanderen ; nom :

[prekende onder malkanderen , met Pfalmen O'c. Col. ^.i6. Eph . f; 19. A"«^ria

eenigh gefelfchap een goede enftichtehke reden te /^r^/jcn, dacr moet elk

fijn beurte verwachten ,
opdat men een ander in fijn reden niet en verltoore

,

ende geen verwerriiigemake ; maerhet g^fangh kan van allen te gehjk ge-

fchiedcn , ende een yeder mach hem-fclvenmet den meelten yver Toeken op

te wekken. Daerom feght men ook in een gemeen Ipreek-woort : Men kan

ml in't geluk, fingen, maerniet in t gelijk, fjpreken. Wat een aengenamc fake

is het, dat wymet foo vele vericheiden ftemmen van goeden accoorde

eenefóetemelodije mogen maken, tot lofdes Alderhooghften ! Wat een

luft is hetom te hooren, dat foo vele tongen gelijkehk een ende het lelve

,

Tonder eenige verwerringe ,
uytfpreken ! daer fich dan ook m den geloovigen

menighmael eenderley bewegingen en begeerten des herten by laten yin-

den, ende als levendigh vertoont wert , datTezijn een herte , ende een^tele.

^a-.i.v.Jz. HoeenToudecx)k Tulksniet door den Hemel dringen, ende

Godt daer door beweeght worden .5 Virtm unita efi fortior
dispersa

(
Teg-

gendePhilofophen) d.i. de ver-eenighde kracht kfierk^r dan dte van malgan-

der verireydt ff. Vele wateren tot een lodpendc , maken een dies te it^rker

loopende'riviere: vele vlammen vyers te famenen worden met hchteiilc

«ytgebluTcht. Laetonsdan 2^.^00 door ïefum altijt Gode op-ojferen een offeran-

de deslofs, dat is, de vrucht der lippen diefynen name belyden. Heb: iZ.v. .

4. Eyndelik delieflike MuTicale geTangen hieronder acrde, door een

gedlelike vreugde tot Godt geToneen , zijn de aldermene en gevoelltbjie

afbeeldinghen der toekomende vreughde en heerlikpeidt in den HemeL Want

de vreugt ende het bedrijf der Engelen ende Heylighen in den >

wert meeft inde H. Schrifture voorgeftelt door hare eenparige ^m^^
ende Hemell'che Lot-fangcn. De Propheet Jefaia Tiende m een g^j'^nte

deheerlikheitGodts, Teghtonder anderen, dat de d-utietn^

gelen, met luyder ftemme een blyden lof-fangh lieten hooren ; ƒ

«

tene riep tot den anderen, ende jhde : Heyligh Heyligb ,
HeyUgh ts de H^^^^^^

der heyrfcharen : de gantfche aerde is fyner heerlikhen vol : Soo dat depoiten

dir dorpelen hoer beweegbden van de jlemme des roependen, lef: 6. X'. l. 2- i* 4*



Aen den -Chrifteliken Sanger ende Lefer»

Het is een yeder bekciit,hoe een menichte des Hemelfchen heyr-legm over de

*»-ebooi te onfes Saligmakcrs Godtgtprcfen heeft met dien fchoonen Lof-lang:

%ere :{) Godt in de hoogbjh HemeUti , eiiaezrede op aerdcn, in den menfchen een

welbehagen. Luc: 2; 1 3. 14. Alfoo gcruygtJoannes doorgaens in*t bock der

Openharinge , van *t Halleluja ende de lieflike Lof-fan-gen , die in den He-

mel ghelongen werden j als onder anderen Cap: 14:2.3. Ende ik, hoorde •

ccnftemme uyt den Hemd , als eenflemme veler wateren , ende als eenfiemme van

cenengrooten donder-jïag. Ende ik^hoorde een jhmme van citherjpetlders afpelende

op hare cithers : ende fongen als een nieuw gefang voor den throon O'c. Siec

ook Cap. 17: 2. 3. Cap. 19:1. Ende voorwaerindicn immerractr de klachten

der toekomende eeuwe geproeft werden , endc den voorfmaek^ du eeuwigen levens

gevoelt, het gclchict indcfcgelcgenthcit. Want alsdan gcdcrikcn \vy :

lucunda terrefïria , perpetua c^elejiia; Indien 't ghene hier op acrden ge-

fchiet, ende doch niet lange ducrcn kan , loo geneuglikcnvermacklikis,

wat moet dan 't Hemclfche wefen , dateeuwigh ducrcn fal, ende het

ghene de mge niet en heeft gefien , ende de oore niet en heeft gehoort , ende in het

herte des menfchen niet en is opgeklommen, t. Cor: 2. f • 9.

Om deler oorfaken wille hcbbc ik dikwijls by my Iclve gedacht , dat ik , ytt -^^el^t

door mijn ordinarifchc ftudicn endc betlicningc lomtijts vcrn;oeyt zijnde , oor/«f^ is ,

mijn ledige uuren neigcns beter toe kondc b<ftcden, dan roe hei dichicn dat o(i{d(^

van ecnige heylige Sangb-B^men. ja hebbe ook door fuik ccn inficht ^Kje gtrnMt^t

dichten Iclve geen onwaerd'igh ftuk mijner ftudicn willen achten; endeayn,

hoewel ik fuiksin mijn ledige uurcn gedaen hcbbe , nochtans hetlelve

voor geen ledigheyc houden, om dat ook door het yi"g«* der Pfulmen^

Loffangen ende geej^elikeliedek^ns , t/m fi/rniet vcrquift , maer veel eer /r/r/?//;,

envooflichtclikwert«y<^<'/y>ir/'^ E/'/;: f . r. if. 16. 19. »

Aengaende nu dcfc mijne Sangh-godichten, ik hcbbe diefelve geintitu- «w^*"-

leert : Pfalmtn , Lof-fangen ende Gecjielikf Liedekens ; gelijk ons den Apoftel

belaft door foodanige Godt te loven £ƒ)/;•>-: 19. Col.y.16. Giüilült dan hier
'jf^Y'';

niet anders vinden dan Gecftelike ftoffe, Heylige ende in de Schrifture ge> tTcf.Vll
grondede dingen , dewelke tot Godts eere , tot onfes naeften ftichtinge , cn- ^ g

de onfer faligheyt behooten j
hoedanige ( Godt betcr't ) heden ten dage

uj^ljj^jg*
wcynigh gedicht , ende noch weyniger gefongen werden , ten aenfien van

j^^^^
foovelewereltïche, ydcle, lichtveerdige , onreyneende onkuyfchc hede-

kens , ftrekkende tot onthcyliging tan den grooten Name Godts , tot onfes
^^^^^

nacftcn onftichtinge , tot opwekking en vermcerderinge der quadc begeer-
-f^ ^

liklicden des vleelches , j4 tot bel'mettinge ende verderf van de zielen aller
^^„y;,„

dcrgener diefe lelèn en fingen. Wat wort'cr dagcliks gedrukt ende her- ƒ00

dmkteen grootc meniclitc cn vcrfcheydenhcyt van foodanige Sangh-hoeck: ye,i lichte

]cns , die men noemt M«we-iee/;.ia , Lu^l-hoven, X^ngh-prieeltjes , Nachte- ^eeriiighe

'gaeltjes (STc. Vraeght ende fockt maer eens in der Boek-verkoopcrs winkels, iiedel(ens,

ik ben vérlekert , dat ghy teeen iweegeeflelike , wel thien wereltfche (opdat

ikaietenfcggc beefelikef lieat'boeksn lultvinden, waer in dikwijls niet een -ftj^ri»

eenigh woort van den waren Godt ofte van Chrifto onlen Middelaer cn Sa- Jen Sanit
h 2 lighmaker



Noodtge Onderwtjfinge en Vemanmge

Soflifook^ lighmakcrgcvondenwert , macr wel leer vele van de Heydcnfche Af^go-

niet eens en den ,
tegen het uytgediukte verbodt Godes : Den name x an andere Goden en

ivett ghe^ fuhghy 7uctgedenl{en ^ uyt uwen monde en fal hy nietgehoon worden. Exod: 23.

Thoemtydanv. i^. Ofte foo Godtende Chiiftus fomtijtsin diefelvemede ghenocmt
door mis- worden , van weghen iülk een fchandelik misbruyk des H. Naems Godts

,

bruyk,^ dies te nimmer en afgrijfeliker zijn te houden » oveimits den waren Godt
onder de Afgoden niet en wil genacmr welen ; ende daer de he}'lige ^rke

des Hecrcn woont, moet Dagon hals en nekkc breken. i.Sam:^. r.4.

IVant wat mededeel haft de gerecht igbcit met de ongerechtigheit f mdewat ge-

I

meinfehap haft het licht met de duvjlernij^e .«^ ende wat tjam^n-jiemmihge heeft

Chriilus met Belial ^ ofte wat t^famen-voeginghe heeft de tempel Godts met den

en -r^aer in Afgoden ? 2. Cor. 6. 14. iJ. 16. Ik en lal hier nu niet aenwijfcn , wat
dz Poïten al lichtveerdige , dertele, en tot onkuysheit aenlokkende ftoffen in fooda-

gantfch nigeboekjens begrepen zijn : ly zijn (ochlacy

!

) meer dan al te veel bc-

grof en on' kent.

gefcbikf

gaen
Exit in immenfum non ca^la licentia vatum.

D' onkuyfche vryheit der Poëten

Gaet over-al gantfch ongemeten 1

Soa dat 00 nu Poètcry

Geworden ts tot Pottery.

Sy was een l^yfche Maeght bevonden ,

Maermi omfchaekty mis'mae!{t^ gcfchondcn:

Syydiemoejl trouwen Godes Eer^

En wasfynLof'Ba:{uyn weUeer^.

Wert nu , mtt uytgejleken vane ,

Misbruyhf als tot een roffiane

Der teere leugt , en tot trompan

Van alles wat op V mcejl befmet.

Mts ie men

noaermde Is het dan niet wel depijnc weert, dat, daer de werelt vaft befigh is

ynlheii e;j omhare minnaers tevooilien met overvloet van liedekens die in hare 00-
yerjcbei- rcn klinken, wyook onPuyterfte beft doen, omChrifti dienaers de hare
denheit flfer te verfchaffen , om in allerley ghelegentheit , opallerky wijfè> ende met
gttftclikf alle aengenaemheit , iicm lof tc fingen >

,

Heiekens

Sal dan die vergeten hoere lef.^iuó.

Spelen^ quelen over-aU

Sal
fy Jleeds haer harpe roere ,

En rontom gaen fnet ghefchal ?

Sal fy foo veel lied'ren finghen y

Opdat harer zy ghedacht ?

En een Chriften ficb bedwingheHy ?[,4o:4.to.

Dat hy Godt niet fingh met mMht^
Neen -j laet van der aerden ende

Heyl'ge pfalmen komen voort y lef.24-ii6.

Soo daty wm men fich ooh^wende^

Werie van Godts lofghehoort.

Ikfoudf

C
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Aen den ChrijlcUken Sanger oidi Lefn,
Ik foudemyookccn hooghften vertrooftcn over mijnen c^erinehen ar-

beyt wanneer Ik vernemen mocht, darnietalleen dieghene, dfeeeerne
hcdekcns hngen hare wcrekrche om defe gecftelikc mSrhten verwerren

:

maer dat OOK andere, dic:nde heylige Dicht-kunft meerervaren enge-
oerifeutziin hierdoor mochcen opgewekt werden, om yet anders en be.
ters, opaidcdiandeftM^itehke ma- enen, in Wh-rijii/en voort te bren-
gen. Want, hoe a:T men heden ten dage hoort klaghcn over degroore
mcrvcatevan boeken, cndein 'tbylonder ook over all'de Rijmen?n Ge-
dcüccn wacr medewy als overvallen werden, lbohebbe ik nochtansweymgh hoeren klaghcn over een al-te-groote meenichte van gecftelike
liedekens i want dic deklvc geernt lingh^n

, haken in 't ghemeen'^na meer-

hSbcn''"''''^
'^'"'^''^ voy(ènot ifngh-wijlènyet tc

iJi-^'y'f'i''
^^^^'^ "i'jne Pirdm-n

, Lof-fangcn, en gee- «/-^».
ftebk. hedekens, dadez),» o/. Lnp.cnde Su.^^rnatc gcrijmt. Waer inede^^w;>;
Ik vvii re kennen geveii, datle nut alleen Ixquarm 7iin om gefon.cn, macrW ^'Z»ook om, als andere Gedichten, mctha.^rbehoorHke mate en voeten ok-^^p LeeUen-
UfcH te werden. In her dichten der liedekens hebben rommigehacrooghe'/^ Sangb-
alleen op de voyfen oice wijlen (gehjk men fe noemt) op welke ly lullen

-

gdonghcn werden fonder daci op tc letten hoe hare verfcn fullen vloeyen rymt.
in het lefen; endc alioo ghebeart het , dat'er vde J>edicht worden , die wel
mlmfir>gcn,n^ztxmtiralmUfcn haren eylch ghek.egen hebben. Ditwij-
feikdaerom dies te meer aen, omdat onder dele mTine Sangh-gedithten
fommighe lullen ghevonucii werden , die watlanken wijtlooi&h'^zijn, en-
de dae.om milTcnicn ycmant mochten ^•crdricte]lk zijnomielingen, op-
dat hy dan die.'elve nis andere ghemeir.e lijm-ghedichten

, mogelelen,
de ft ;He ende den inhoudt derlelve met onachtfaem voorby gaende , want
dieleh e mochten hem wel op 't meefte ftichten
Wat nu aengact mijnen

. fcime ofte maniere van dichten ; In het ftcl- Stijl dtr
lendcr P/4/«t« endeder byiondeie Uffangm inde H. Schrifture vervat/Wwr.
zijnde, hebbc ikmy gheliouden niet Hechts aea denlin, maercok, foo

Yl^H rï^aTP^i^'''^'' ^T^^^'"^^''^^^"
derièlver; vertrouwe daerom

datdeChnftclikeSanger cndeLcicr metdenftijl derfllver fuUen verehe-

TÉTA .'^'n^'l
'^"'^ ^"'^'-'^ ft'jl begeren , als

t vImI
H-^eeftcsfelve. In mijne andere geeflelike W.)t^.«. . behalven

tnt Sv
ookii>eeft uyt Schnrtuer-plactlai l,eftaen, aen welker woor-

den ikmy na mt^clikheit gehouden hebbe, hebbeik allefinsfeer ecnvou-
digh ghegaen my wachtende voor die vreeipdc en vallèlie vercierlèlen der
Hcydenfche fabelen ende van het noemen harer Godenen Goddinnen.^mmige mcynen, dat mcmantcen goet Poëet kan wefen, londer met
diefelve lyn gedicht te ftofferen ; maer den Ifraclitifchen Dicht- ende Sang-

ïïf. o^Tr^" r *"D/r
e 8-voelen

.
die in de heylige en treft.

ï^f^^
^'"'^ eenemacl onthouden

liectt
,
dat hy ook legt

: Ikjd hare namen op m,jne lippen niet nemen, Pfak 16-4.
^5 Endc
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Koodi^e ondevwij^xnge en VemAnmge

Ende nochtans is hy cle ghcne , van welken Godts Geeft %ht , dat hy was

lieflik_in ffalmm Jfraels. 2. Sam.2^.verf.i. Behalvendit, en ga ik in mij-

ne woorden en redenen niet foo hoogh als vele Dichters heden ten dage , die

ibo krachtigh brommen met uytghefochte , hoogh-dravendc endc onbe-

kende wi 'Orden , dat haer by-na geen menfch verttaen en kan , hetwelk ik

overlatedcn Poëten , welker voornaemfte ooghmerk is den Lefcrin ver-

wonderingh te brenghen over hare meer dan ghemeene Dicht-kunft. Wat

myaengaet, het is myte (.\otn niet om't dichten, maerom'tfiichten. Daer-

om hebLe ikindefe geejlelike ftoffe ook willen (preken, niet met woorden

die de menfchelike wijshdt leert , moer met ivoorden die de Heylige Geeji leert ,

peejlelike dinghen met geejlelike tjumen-voegende. i. Cor.2. verf. i?. Want

ghelijk 'tghene wyleercn, geeftelikis, lóo moeten wyook 'tfelve alle-

ünsvoorftellen niet met wereltfche, maer met geeftelike woorden , name-

lijk dewelke door den Heylighen Geeft inghegheven en in de Schrifture be-

kent zijn, die niet en is opghepronkt met menfchelike welfprekentheic,

maer krachtif^h in haer geeftelike eenvoudigheit. Ik hadde ook wel, (onder

roemtefpreelen, (foodaer eenighen roem in gelegen is) eenighe hoogh-

dravendeende den gemeenen man min bekende woorden ende redenen by

brenghen konnen , maer hebbe het met voordacht ghclaten , om dat ik

voorlèker wift , dat ik daer mede 1 oo vele ftichtinge niet loude doen , voor-

namelik hier inonfe gheweften, acn mijn eygen Landt-ghenooten , ewdc

in 't bylonder aen dele mijne Gemeinte waer over ik gheftelt ben , aen de-

welke ik in 'tfchrijvenmy eerftendemeeftfchuldighkenne. Want ik.foude

iiin als die in de lucht fpreket. Mzer,deivyU ik^yverigh ben na geejlelike ga-

ven, foofocke ik, dat ii magh overvloedigh ^ijn tot jiichtinghe dtr Gemeinte
^

Z.Cor. 14. lerji 9. 12. ende arbeyde allelins, om niet af te wijken van de

eenxoiidigheit die in Chrijlo k. 2. Cor. 11. verf.

Mijn Gedicht is niet helden *kSoek den jlijl niet , maer de faken.

Met gefmukte woord-cieraden , Datfe '$ hert mwendigh raken;

Die fomtijts foo hooge gaen , N/ef V geluyt dat d* ooren fireeV ,

Vatfe niemant k^n verjiaen. Maer der :(telen troon geheel.

\Wil met mijn gedicht niet dond'ren , K^n de medicijn maer heelen
,

Noc/; my brengen in verwonderen ; Weinigh fal het dan verfchctlen
,

'kSingh' dat yeder-een verjlaet , Of de meejler die f aenbiedt
,

Slecht en recht op voet cn maet. Heel welfprckend' is^ of niet.

Kjtttl-oorige Poëten, ^iet door kittelingh der ooren

Wilt gh\ hiervan d' oorfttk. weten ? Wert Godts vreef* in 't hert geboren ,

't Is mjn ampt niet dat ik^ dich'. , Maer door roeringh van 't ghewif ,

Maer mijn ampt wel dat ik^jiicht'* Tot der T^ieUn laejfenn.

Dat



Ae» den Chrislelikcn Sanger ende Lefcr.

Dat ik doorgaens indefe mijne gelangen de placifin der H. Sckripure ^^en-ght-

dekantgetekenc hebbe, isnieifonJer reden van my gedaen, maerfy zijn ^yf/lf»

als een gecuygenHIè van Godt /elve , dat dele wareren , die ik u hier piefen- Schrif-

tere te drinken om uwe doiftige ziele daer medctc verquikken, 'h]n\\yitutr-p!aet-

fijne fonteyne Iclve gekomen, want

Tutius ex ipfo fofitc bibuntur aqux.

Men drinkt felfs uyt de bron op V alderveylighji timer.

Ende alfbo merkt men te gelijk de reden , waerom ik in dc Tijtel-platc

onder anderen verordineert hebbe den H. Bybel, met de by-gevoeghde

fpreukc : Vwe infettwgen :{tjn my gefangen gewuji ter phctfe mijner vreemde-

linghjchappen. Pfd. ji<). verf. Wacruytfoude ik dóch de ftoffe mijrier

£>efangen anders of beter nemen , alsuyt ócH. Schrift , die Godt in-

gegeven ü, ende ünuttigh tot leeringhc, tot wederlcggivghc ,toi zerhetemighe ^

tot onderwijfinghe die in de rechtveerdis:heyt fs : opdat dc menfche Godts voU

maekt:!{y, tot alle goet wcrk^volmtuktelil^'toegheruji. 2. Tim t^. verf. 16.17»

Ook verwekken de by-gevoeghde Schriftuer-plaetfen den ghelovighen San-

eer ofte Leièrtot vyerigheit ende volherdinge in 't lingcn oftelelèn: jafy

leggen , als een Godelike weerklank, Amen op alle fijne vycrige begeerten.

Hier benevcn fullenfecen goet middel wefcnom u de H. Schrifture te doen

onderfoeken , udaer in te onderwijfen , ende w desfelfs aengewcfene 1'preu-

kcn te doen onthouden.

Voorts, dewijl het niet alleen nootfakclik, maerook eenoudtgebruyk jvifjen cfu

is, dat men boven de Gefangen aenwijfe, op wat Gt/Mv^^a/ odelVijfendkVoifen der

felvc mogen gcfongen werden , (
gelijk ghy ook onder anderen fien meugt^«/<iwj#».

Habak: Cap: 2. v. i. ende Pfd:é^<^.v. i. met de aentekeningcn op diefelvc

plaetfen, ende uyt meer opfchriften van verfcheiden Plalmen Davids
,
) fco

lal het betamen , dat ik ook yct fpreke van dc Geluyden, Voyfcn ofte NVijfcn

defer gefangen : Ikfcgge daer van in de tijtel ; datle op alderhmde , foo wel

heiende ende gebruykelike. nis ook^gamfch nieuwe y van verfcheiden Meefiers^-
maekte San£) -gheluyden , met Bm ende Difcant, gheftelt zijn. Ik fcgghc

voorecrft , op alderhandc voyfen; wantdc veranderlikheit derfclve is aen-

ghenaem , ende verwekt den Sangher tot yver ende volhcrdinghe m het

fingen ; want lange ende veelmaels eenc wij(è te fingen maekt eyndelik

af-keerigheyt. Hierom hebbe ik ook dikwijls opeen ende het felvc Ghe-

fangh verlcheiden wijfen aengeduydt, ende wijle den Sanger van dcme-

lodyendieby 'tcene gcfangh gefteltzijn, tot de ghene die by een ander,

van die felvc Dichtmate, ftaen; opdat hyna diefclve fomtijts mogever-

. anderen , ofre ten minften daer uyt kiefen welke hem beft behagen , of

welke hy beft kan : want fyzijn ten deele bekende ende gebruykelike , ten

deelc gantfch nieuwe ende onbekende, die na de bygevoegde Mufijke eerft

moeten ghelcert werden 5 alwaer ik hebbe forgheghedraghen, omby de
mecfte
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Koodige Otidemijftngc en VertnMwge

rcecfte , ja by-na by alle de ghelanghcn die met Mui ijke gheftelt
, ook

cenii^ ivc <bekende vo)1ènaen te wijlen. Ikhadde op(

fanghen ook wel konucn aemvijlen enighcüangh-vvijkn, die op bekende
Wercidche liederen van diclèlve Dichc-mate gei ritzijn^ maer hcbbe lie-

ver, om daer mede geen acnttooc te geven, willen u>n:kielende gewoon-
likftc eeniger geeftelike liederen, en voornan tlik etniger Plalmen, de-

.

welke ons genocghCaera verkenen een aengename vedcheydenheit , cndc
verfchcydene acngenaemheit.

^j^f. Aengaendenude by-ghevoeghdc Mufrjks, ende Difcam , fom-

voeghde ^ï^^g^ ftukken deifelve zijn gantjcb rncuwy endc van dc Authcurcn Iclve,

^iufijke zijnde feer goede Miilicijiis ende Coniponittcn
, my .mede ghedeek, ook

derJilve^ cen deel derlelver in 't byfonder op de woorden mijner Gedichten gcmaekt
ende gepaft zijnde i ende lommighe hebbe ikleive uyt aiderhande Fian-
fche, Hoogh-Duytfche , endc Nederlantfche vermacrde Autheuren ver-

gadert, uytgefchreven , ende op dele mjne gclangen gepaft: foo datfe

nadiefelve niet alleen liefeliken Muiicaiik ^elongcn . maer ook te gelijk

op allerley inftrumenten, ook met den Bajm Co/;f/>/r«<^ ghefpeek mogen
werden. Ik hebbe verkoren Ibodanige Mufijke , die niet Iwaer , raaer voor
een yeder , die maer een weynigh kennis deièi konft heeft , licht om te (in-

genzy, ende haeft van buyten moge geleert werden, om allbo de woor-
den der gefangen , waer op fc gheftelt is , alle bequamelik en belclieidelik

na diefelve te mogen fingen.

Nétder OH' Maer opdat defè geeftelike gelanghen nier en mogen misbruykt wor-
dnricbtin' den, noch ook de langers derlelve qualik otcc vruchteloos fingen, loo

geom-^'l hebbe ik het noodigh geacht alhier enige wetten ende conditiën te tteilcn

iejlngen. van een gelangh dat Gode-aengenacm ende heerlik, ende ons endeonfen
naeften voordeeligh zy. 'ris metgcnoegh eenigelaektedoen, maer men
moetfe ook metecnen weldoen. Derhalven, ghelijk Chriftus Teydc van
'tghehoor des woorts, Sie$ dan hoe ghy hoort. L«c. 8. XTr/. i8. Allooreg-

ge ik ook van^t gefank , Siet dan hoe ghy fmght^
Waer tn ]Jq voornacmfte conditiën ccns goeden ende Code aengenaemen gelanks
dient aen- u ijfeikaen, om dies te beter onthouden te konnen werden ,

merdiiklup-
£cmciity pel-versken:

In cantu mitndo\ Quisy Ubi^ Quid, Quorrtodo^ Quftido.

\Beved' in fingen fca-

;

Wie, waer\ wat^ hoe ^ wanneer.

W' ïcende I- ^^^^^ endc hoedanigc datPfalmcn, Lof-iangcn ende .geeftelike liedc-

trachten. Want ofboedamgbe kens moeten fingen, ftaetvooreeift endc voor al te bet

tnenjthen wel het bevel van delen plicht generael is , ende allen aeaengaet

,

ende ook
'dcit fingen ni'-mant, van wegen enigen wereltliken fiaet of! • !nge , daer toe te

mogen. groot oi te gerin^hisj nochtans, devvylefy nieta .^s^xhjkt zijn om den
Hcerc re hngen , noch Ibnder onderlchcit de gelangen van allen hem

behagen

,
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Aen den Cbrijldiken Sanger ende Lefer.

behagen , fbo zijn in byfonder alleen de godcfaligen en gelovigen daer toe

bequaem : ende dcifelver geiank Gode aengenaem. Getuyge is dc hey li-

ge Sangh-meelter : Pjalm-finget den Heerc , ghy fyne gunïl'genooten. Pfal: 30*
V, 5". Ghy rechn cerdige , fviget iMil^inden Heere lofhcraemp den oprechten.

PfaL^^: I. SeUs een veclik man acht het hem felveniotlchande, Imaeten
verachdnge te {trekken , van een guyt en Inooden boef geprcien te werden ;

ende niet dan van vromen en wei-beroemden begeert de vrome gcroemc
te zijn.

Laudarier a turpibus^ infamia vera eH:

Laus eji hommts maxima, dijplhere pravis.

dat is :

Hn is een ware fmacp , van ^uadc lof tc dragen :

Hls^s menfchen grootfie hf , den boofm te mishagen.

Alfbo ook , Top den godtloofcn fegh Godp ; tvap hebt ghy mijtte infettingen te

vertellen ^ ende neemt mijn verbont in uwen mon^e Dewyle ghy de caflijdinge

hatet ^ ende mijne woorden achter u henen trerpt, PfaL ^6.v, 16. i^. Doet het

getier uwer liederen van my tvech :ook^ en mach Houwer luy^en-fpcl 7iiet hoortn.

^mos, j.T'.lj. Hierom beltiaft ende dreyghthy ook (bodanige vleefcheli-

kcmenfchcn, die in hare w^^-elde en dertclhcit verlojien , haer onderfton-
den her gecftelik heyligh werk des Koninklikén Phiophcten Davidsin Jijn

fingen ende Ipelen, mede in hare overdadigheit te misbruyken. Amos.6.
V. J.6. Voorwaer heten kan geen goede harmonie geven, lbo dctonge
Godes loffinge , maer het herte vol onreynigheit en vleefchelike luften zy

,

ende het gehcele leven een verloocheninge Godes.
II. Waer men lingcn moet , leert ons de Pfalmift met fyn exempel,

wanneer hy in 't gemein lèght , dat hy van des Heeren infettingen gefangen Wacr I

heeft gehadt ter plaetfc fynervrcemddinghfchappen. P/4/: 119:^4. Allöo mo- ^^1

gen wy ook op alle plaetlên ; daer het gefchieden kan , de geeftelike ge- S'J'S

langen ons als on-at(chcyde}ik gef-'ilchap en geleyds-lieden laten zijn, mnP^^^^r^^
den welken wy ter plaetje onfer vreemdelinghfchappen hierop aerden, en in

de bedroefde reyfe defes elendigen levens 'na het Hemcllche Vaderlant

,

onfe t'famen-fprack mogen houden , en de groore moeyte en arbeyt defes
levens verlachten, totdat wy allbo het gcwenfchte HtmeilcheVaderlant
verwerven. Hier toe behoort 'tghcne de Outvaders verhalen , dat ook felfs 00/^ datr

de bouwluyJen achter den ploegh hebben gefongcn , ende dat ook dc mtnmetdi
handt-vverks-luyden op hare winkels cude wcrkplaetfcn , met heyligege- han^Unat

fangen , haren arbeyt, als met een Godelik vrcugden-gefchai ver-ncht ubey^^*

ende ver-licht hebben. Alfoo mcugt ghy ook dc geeftelike gefangen ge-
bruyken. Daer ghy alleen over wcgh eaet, kontghyle byu fclve löecjens
ende fachtjens murmulen , het welku den wegh niet wcynigh verkorten fal,

ende welen als een aengenaem gefeKchap: daerghy in oite byhuys yec
met uwe handen ver^ richt , kont ghy van gelijken doen ^ met uwe handen
kont ghy het werk doen j ende met den mont den Heere fingen , zijnde ge-

c lijk

tnl
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Uit in enig

; ^godtfaligb

gejelfcbap ^

m^er noyt

in eenon*

tuchtigb

III.

Wat ?

tJoodige Onderwijfinge en Vemaninge

iijkde bijkens, die met hare voeten het was , ende in haren mont denfoe-

ten honigh dragen. Dit fal uwen arbeydt verlbeten : ende ghy fult menigh*

mael als op 't onvoorfien gedaen werk vinden ; want , gelijk de Poëet feght^

Cantantis partter , pariter data tela tralientis

Tallitur anciüd decipiturque lahor.

Den arbeyt van de maegd die tfamen finght en Jpint ^

Is wech en afgedaen fcbier eer fy 'tfdfs verfint. ^

Men hoort doch menicLmael de winkels der ambachrs-luyden klinken

van onkuyfche gelangcn , wacr door die voorby gaen ge-ergert worden :

waerhet dan niet beter, te laten hooren eenigegecltelike gelangcn, waer
door die voorby gaen

,
mogen feggen , de :{cgen des Heeren :{y by u : wy T^egenen

u4ieden in den Name des Heeren. Pfal: 127: 8, Maer infonieihcit moetmen
aldaer de hcylige gefangen foeken te oeffcn^irn , dacrenigh goetendegodt-
ialigh gefclfchap , in alle zedigheit en vriendlikheit , vcrfamclt is , om alfbo

,

na de vermaninge des Apoftcis , aldaer malkanderen te leeren ende te verma*

nen^ ende ondermalkanderen tejpreken met Pfalmeny Loffangen ende geefle^

like liedekens. Co/. 3: 16. Eph. 19. Want aldaer ialGodt meeft verheer-

likt, onfennaeften meeft gefticht, ende wy feive met dies te grooteryver

opgewekt worden in het nngen. Maer wacht u, datghyfenietlichtelik en
finghtin, ende voor-al niet mer godloos, wulpfch en ontuchtigh gefcl-

fchap , die lomrijts fulks uyt vlcefchlike verluftinge verfoeken , ende ander-
fins gewoon zijn den name Godts te lafteren

;
opdat ghy het heylige den hon^

den niet en geeft ^ 7iochHwe peerlen nieten werpt voorde fwijnen, opdat fy niet

tUeniger tijt defelve met hare voeten en vertreden. Matt: 7: 6. Als de onge-
lovige en wulpfche Babylonicrs van de gevangene Joden begeerden , datfè

haer iouAtn fingen van de liederen Sions ^ foo hebben fy fülks geweygert,
gevende tot antwoordt defe reden*: Hoe foudenwyeen liedtdcs Heeren fingen
in een vreemt lam s" te kennen gevende , datfyde liederen, diefc gewoon
waren ter eeren Godts ende ter plaetfe fijner heyligheit te fingen, nieten

Wilden fingen tot der ongelovigen vlcefchlike luft , ende ter plaedè daer men
gewoon was fijnen Naem te lafteren. P/^/: 137. "j. 3.4. Van Hbcrates ver-

haelt Plutarchiis, in fyne befchrijvinge van des-felven leven, dat hyin-
ftantelik verlocht zijnde om in een fekcre maeltijt yet voor den dagh te

brengen van fijne konft ende wetenfchap , gcantwoordt heeft : Qu^^ ego novi
,

temporis hujus 7ionfimt; qu^e vero exigit tempus hoe ^ egonefcio. d. i. Dedingen
die ik,tntey en }{pmen hier niet tepai j ende die hier te pas k?^en , en weet ik. niet

:

als te kennen gevende, dat hctfich niet heel wel en voegde byluydendie
xloorden wijn verdertelt waren, eene Oratorilche deftigheit ende ftatig-

hcit In te brengen. Aiïöoook, ende veel meer bchoordet ghy in weerden te

houden uwe gceftelikc Sangh-Gedichren j ofanderfins ghyfoudt wvelieflikf

woorden "^erderven . Prov : 23 • . 8

.

III. Wat ghy fingen moet, fal u den tijtel defèsboeks leeren, ende ik

hebbc te voren , als verklarende dcnfelven , fulks acngewefen ^ nameh dat

wy.
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Aen den ChrifleUken Sanger ende lefer.

Wy,nade vermaningedes Apoftcls, moeten fingen Pfalmen, Lof-fatigen't'S^s^k^

ende geefteliks liedekjris. \Vy moeten ons dcrhalven wachten , als van een '^^n atn

vcrgit, van alle ydele , wercltfche en lichtveerdige deuntjens; want wat .f^'^^ïA^

zijn doch diefclvc by der Chriftenen geeftelikeGeJangen? Voorwaer veel i-In'tgc.

minder als ttinkend water by goeden wijn. Pfallere dtfcas , Csr videbn

€Unditatcm. Implemur entmSpiritu SanElo qui ffallum ^ quemadmodum fpiritu^^^'g^^ft^ \

immundoqui Sathanicas camioms modidantur
y lèght Chryfojlomw inEpiji.ad Hkf^nme^j

Ephef: Strm: i^. Leen den Hem te Jingen, endeghy fidt degeneiiglikhch daer'''^'^^^^^^^

vangewaer worden. Want fy worden vervult met den Heyligen Gccjl ^ die den^^f^^&'^^

»

Hcere fingen y gelij\met den onrcymn gceji^ die Sathanfche lied^l^ens quinheUren. "^^^^ ^^^^

Watjchanff is r, dat me t bertt^ d oorey Wj zijn '^an jelfs ^^noegh genegen

En tonge , ( dieV in eerbaerheyt Tot ydelheyt en vleefches luft ,

Te (iellen God* alleen behooren , Ve vlam ü hoogh genoeghgedegen ,

indient veel-eer te z^n gehlufi ^

Wiltghyle duet' en-^boven yoeden

Metd'oly -ran enl^uyfch gcfa>gb ^

O -Stfee ! -^lefalde ziel behoedtn j

Dat haer de yyant niet en yangb !

Tot '^ap^nen der gereibtigbejt)

Soo leent en offert aen den Vuyvel ,

Tot ontucht en onreyn bedrijf «

Dat door dit foet-yergiftij^h juyvel

De ziel v^ifi in /jn ftril^J^en btyj!

behoort te

^wachten 9

em ver*
J

fcheiden rem

demru H

Onreynigheyt , noch oncerbao'heyt , nochfotgeklap cfi c gekkerye , en moet ooj^

onder ons niet genaemt^ veel min gelongcnendc allbo op'cacnlokkelikfte

voorgcftelt worden. Eph. 5'. v. ^ 4. Qu^ade t famen-fprekingm cndc quade
reden rarderven goede Treden , i- Cor. i^".!'. 53. maer veel me:. r quade en on-

reyne gcfangcn \ want dewijl dc woorden dcrlclve met een vlocyendc Rijm
endede foctigheit der Mufijke (als eenhocre met haer blanketfd ) fecr

cieilik ende aentrekkclik zijn opgepronkt, het is niet te fcggen , hoe licht

fy haer in der men^chcn gemoederen indringen, ende als betoverende Si-

renen ook dc heiten der aldervroomftc roeren eii vervoeren. Daeiom hoedt

u daer voor dies temeer, als v.or een vergift, dat met lüyker veifoet,

ende in een gouden fchotel aengericht wort.

Gcm doodlil^ghift verghift Joo licht j

xAls geylhat foet door Sangh en Dicht ;

V Kan haeJt en on-rerhoeds verpeften

De :(telen ooj^ der ddtrhejloi.

Wy bidden immers alle dagen om afwendinge der z erfoekjngen , ende dat

ent Godt niet in dicfdve leyde. Matt:6* v.i^. Wacrom fbuden wy dan ons

felven» door het lingcn van onreync en onkuylche liedekens, indiefelve

leyden ? Men kent een ycder vogel by fijn gefangh
,
feght het fpreekwoort

:

allbo kent men ook een yeder menfche by het felve ; ende hoedanig de ma-
terie harergefangen is, eerlik ofte onecrlik , geeltelikof wereltlik, fooda-

nig bewijfen fy ook haerfelven te welen in leven , zeden en manieren. Want
uytden overvloetdes herten jpreel{t de nmit : degoede menfche brenght goede din^

gen voort uyt den goeden fchat des herten , ende de boofe menfche brenght boofe din^

gen voort uyt den boofm fchat. Matt. i2- verjl :?4. 3 J. Wat konnen doch foo-

c 2 danige
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Noodige Ondertpijfinge en Vemmnge
danige liedekens anders, dan dc langers in lüfpicie endc vermoeden van
lichtvcerdigheit brengen ?

Laudibus arguim vini vinofus Homerus.

dat IS

:

Horncrm , door fyn lof en fingcn van de wijn ,

Wordt fdfs Ufchuldigbt tot den wijn geneyght te ^ijn.

Daeromdan, laetons een verhont maken met onfetonge, datwy geen

onkuyfche liedekens meer iingen: met onfeoorcn, dat wy daerna jiiet

hooren : ende met onfc handen en vingeren , datlè geen Muiijk- inftrumcnt

onder het (ingen dcrfclvc fuUen aenrakcn : endclaetons alleen fingcn hey-

lige liederen Sions ,
Pfalmen , Lof-fnyigcn cn geefelikf Hcdek^ms.

t.ln'tby- Doch neemt hier in'tb)fonder wa^r, dac ghy dielelvc niet flechts alle

tonder, f. fonder ondei fcheit in 't wilde heen finght , maer liever daer uyt verkitft foo-

Je danige Gcfangen ,
alsopdetegenwooidlge plactfe, tijdt, gdelfchap, en-

tangen de voornamelik ( foo ghy alleen fingen fult )
op uwe tegenwoordige ge-

uytiiiejen^ ftelrenifle belt paffen : want wy en 7ijn niet altijdr in eenen ftandt ; fomrijts

de nageli' gaethet ons wel, fomtijts qualikj fomnjts zijn wy verhooght doorvoor-
lenthêyt. Ipoet, fomcljcs vernedert door tegenfpoedi: ; nu laetons de Heeredelbe-

tigheit fijnes trooftcs en fijner helde levcndigh gevoelen , dan gevoelen wy
toorn, ongenade ende de aldcrfvvaerfte gecftelike aenvechtingen ; nu zijn

I
wy wakkeren vaerdigh indenwegh van Godts geboden , ende alsofwy

\ met vleugelen wierden opgeheven , dan zijn wy wederom vol onkift en gee-

ftehke traegheit , als kruypende op der acrden , ende niet machtigh om ons

na den Hemel te verhetien. Bywijlcn hebben wy meeft van noodcn verma^

ningen, beftraffiiigcn en onderwijfingen i bywijlcn vertrooftingen. Bywij-

lcn hebben wy meer oorfaek om Godt tebidden , bywijlen om hem te dan-

ken.

In fulke onderfcheidene gevallen, mojïtghy ook onderfcheidcne mate-

riën ende ftoffen der gefangenToeken.

Want gelijk in een Apothekc alle dc mcd'cijnen wel goet zijn, maer noch-

tans van allen niet Ibndcr onderfcheit moeten gebraykt worden , allooist

ook alhier gelegen. Waercm ik ook forghvuldigh ben gcweeft, cm in dit

boeksken door alderhande foorte der gefangen een yeder re gerieven , ende

als lijn byfonder recept te geven. Maer aenmerkt immers

IV. Hot' ghy diefclve fingen moet. Om fulks te verftaen , hebt ghy infon-

derheit op twee dingen wel re letten.

j. Dat ghy niet met den montende ftemme alleen, maer voornamelik
I, Met ai met het heiTC, endc met yver en aendachtigheit der ziele finget- Want Godt
dacbtig- en wil ni ^t , dat wy fuUen lingen als dc vogelen in het wout of in de kouwe',

die met geen reden begaeftzijn, maer als redelike menfchen , die door den

H. Geeft daer toe werden aengedreven , ende verftaen en overleggen 't geen

fy fingen. Ik^fal wel met den geejl fingen ( lèght Paulus ) maer ik, fat ook^met

dm verjïande fingcn. i.Cor:j^^v. ly. Hierom ifTetdat diefelvc Apoftel in

de

IV.

Hoe?
als

heyt des

hetun^
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Aen den Chrijieliken Sanger ende Lefer.

de twee verlcheiden-mael voornoenuie lellen van het gelangh ,
Ej>h: 5"; 19.

ende Col^.v.ió. beyde raaellbo belchcidentlik en uytdrukkelik beveelt,

dat wy den Heere Tullen fingcn in onfe herte.

Hierom de Koninklike Sangh-mccltei , willende fich tot het gefangh

vaerdigh maken , bereydt n:et alleen fijn itcmme ende Mufijk-inrtrumenren

,

tnaer voor eiae boven allen vei wekt hy fijn herte, leggende: Mijn herte ts

hereydt , 0 Gadt , mijn herte tf bereydt : ik. [al fingen ende pfdm-fingen. Waekt

ob mjn tere, umckt op ghyluyte ende harjte. PfaL<i7. f. 8.9. Dit heeft ook

Wel geweten ende in acht genomen de heyüge Maeght Maria , dewelke daer-

om haren Lof-fangh aldus begint : Mijn ^iele maekt groot den Heere ; ende

mijnen geeji verheugt hem in Godt mijnen Salighmaker. Luc.i. v.i\6.i^7. De
blijdichap ende 't gejuych haei s herten , mitsgaders hare inwendige begeer-

te om den Heere te vevh ^erliken ,
ging voor ; ende daer door is hare tongc

ende monrindien Godelikcu LoMangh uytgebo;ftcn. Die anders doen,

zijn gelijk dien Leeuw , denwelken Simlbn doodde , die wel honigh in fijn

opgebroken monthaddc, doch Icive dien niet en at. ludic 14. Allöofingeu

vele Hefl.k, ende hebben den honigh in denmont, maer lycn vernemen

iêlve niet de inwendige foctigheit des h .-rten ende des gemoets.

'Ztlii^ is 't in een Mujijke , Sal de tongb Gods eere fingen ,

w4ls niet jiemmen in 't gelijke En het hert yan ontucht (ptingtn ?

" '* Menfchenflem en /naren t* faem , Neen , foo geeft men Godt geen eer ,

*t Luydt geheel on-aengenaem

"Maer het z>ifn yeel d^tafir grillen ,

./ilt de tongh en 't hert vtr\chillen j

Godt fal feggen , doet yan hitr

Vwer liederen getier

Maer fyn naem onteert men meer.

Ml «"ft» joetheit « maer fotheit

Voor fyn gt oot' en heyi'ge Godtheit 3

Die maer op het herte fiet >

End en acht al't anierniet.

Vele, terwijl hucr montgeefielike grfangenfingt , laten lomtijts genoeg-

faem blijken de vleefchlikebeg-ertenhaers herten, wannecrfe nairiel.haer

niet ontficn ondertuflchen malkander toe te lachen , ofenigh ander Ipottelik

cndeonkuyfch gcbacr tc toonen ; welke in waerheit niet en konnen fingcn

het eerftc rcgeltjen uytden i^Bftcii plalm , Ik^dank] «, Heer, uyt's herten

front ^ maer alleen het tweede dat daer volght, Lippenen montu eer voort-

ringen. Maerhctwdcr veel beter gancfchnict, dan alfoo te fingen. Want

by Godt en geit geen bewcginge d.r lippen , maer de affeden en bewegin-

gen des he rten. Bekent ende waerachtig is dat oude versken

:

Now vox , fed votum : non mufiea chorduU , fed cor :

Nqh ckmoYy fed amor clan^it in aurc Dei»

dar is:

N/ef de jlenme kj^aer en fott

,

Maer het fuchten van 'tgemoet

:

N/ff V Mufjk, van fnareit-jpel

,

Maer het hert oprecht en wel

:

Niet 'tgeroep , maer liefd* en min

Klinkt tot Codes ooren in.

c 3 2. Wacht
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Noodige OnderfPtjfmge en Vermmïnge

Sondir 2. Wacht uwel> daighyde gecftelike gefaiigcn nieten vermengt met
'vermegin- enige werekfche , fmgendc dan eens een geeftelik , en dan weer daer op een
jèdir we- wereltfch ; gelijk dins de maniere van vele dronkaerts ende onreync men-
'iUfchegt. fchen in onfen tijdt , dewelkcvol zijnde van den ftcrken drank, enbrandcn-
(ttngtn. in hare dcrtelheit , fuUen lichtelik twee ofdrie Pfalmcn Davids , ofenige

i andere geeftelike gelangendaer heen martelen , enfettendandaeropeen

hoeren-Bedt , ofte een ander lichtveerdige kluchte ofrippel-rey , diehaer

indekopfchiet. Die fulks doen , en voegen geejielike dingen niet tefammmet

geeftelike, i.Cor.i'.ii, maer geeftelike dingen met vleefchelike ; hetwelk

fich doch gantfch niet en voegt , ja foo weynig als de Arke Godts en Dagon,

ofChriftusenBelial. Welt oo]^ een fonteym uyt een felve ader het [oet ende het

hitter <» lae: l.v,i\. Alfoo behooren ook uyt een ende hetfelve herte , ende

uyt een ende denfelven mont niet voort te komen de foete vruchten des gce-

ftes, endede bittere vruchten des vlcefches. Van den foodanigen wert niet

fonder reden vermoedt, datfe felfs de geeftelike gefangen flechts uyt ge-

woonte ende uyt vleefchelike verluftinge voort brengen , als denwelken het

even-veel is, offe een geeftelik ofeen beeftelik liedt voortbrengen , beyden

even grooteeerbiedighcyt toedragende : datfe ook in de geeftelike gefangen

niet verder fien als op de cierlikheit en fraeyigheit der vloeyende en rijmen-

de woorden, endedelieflikheit derMelodijeofSang-wij/e, makende dzQt

van liefkpfvigen met haren mom ,
terwijle haer herte hare onreynighcit na-wan»

delt'y ja de woorden Godes felvc hen :(tjnde als een liedt der minrun y als eendie

fchoon van fiemmen, of die wel jpeelt. E:{ech: H-v. l^ . ^i. Somma, dit is

cene grouwelikc ^otteryc metGodt , ende eene fchandclike onch.^yliginge

van{ijnen Nuwe, dien wy niet ydelik. gehruyken moeten : wamde Heereenjat

niet onfch:ddigb houden, diefynen name ydelik,gebruykt. Exod'.Zl.v.j. Der-

halven, of (ingt alleen geeftelike , of alleen wercltfche : want Codt wil het

al h"bben of niet met al ; ende hy en kan de werck ende de vleefchelike der-

tclheyt rot geen medegenoot verdragen Die het begin fijner Gefangen aen

Godtwiloflèrcn, endehctcyndeaen de wcrelt, magh met even loogroo-

ten recht, ja met minder ovt-rtrcdinge , alles aen d-werelt geven, ^t ghf

foouytfmnig ? Daerghy met den geejlbigotmen hebt ,
voleyndight ghy num^th«$

V, vleefch. CaL^. v. ^.

Waneer ? V. Wanneer ende op wat tijden men de geeftelike gefangen behoort te

Het ittlke gebruykcn , fal ik acnwijlen ecrft in 'tgemcin , daer nae in 'tbyfonder.

ivert aen- I. In'tgemcin, feggcik, datwy geen rijt te koftehkente dierbaer bc-'

ge^t>ffen. hoorcn re houden, omyet daer van afte fonderen totheylige gefangen.

i.lti'tge- Het is een getnein gevoelen der menfchen , dat men fè niet behoort tege-

mcin.t.vj. bruyken, dan wanneer men anders niet te doen weet : want als haer door
niet op Icdigheitcnluyiieit de tijtfoo lankvalt, datfyfe met langer weten toe te

verloren, brengen, dan nemen fy dit flechts tot een tijt-kortinge , alsof het verloren

tijt waer, die men btfteedt in den Heerete iingen. iVlaer een groot mis-

verftantj want Pfdmen, lof-fangen en geejielike licdekens te fingen ^ en is niet

verordineert , om den tijt daer mede te verquiften en ydeük le verkorten.

mtereer

yerï(prcit

maer
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Aen den Chrifielik^n Sanger ende lefer.

ftiaer veel eer , om daermede denttjt uyt tekpopen, dat is, alle goede ge-
legentheit des tijts voorfichtelik daer toe te btfteden. Want als den A-
poftel Paulus, Eph. y. verf. 16. fpreekt ende vermacnt van dm ujdt uyp

te kooperiy ende alle goede gelegentheit voorfichtelik wacr te nemen , het

eerftc ftuk dat hy daer op in't byfonder beveelt en gebiedt , is : Wordt rtr-

Tuh met den Geefl : Jprekende onder malkanderen met ffalmen^ ende lof-fangen y

inde geefieliks liedekens : fmgende ende pfalmende den Heere in uw hem. xerfi:

18 «19. Waeromookde Heyligc Konink ende Propheet David, hoewel
hy foo ernftelik betracht heeft , dat de Heere onfe leven maer een hamd-hreet

gefieU heeft , ende onfen leeftijt als niets voor hem en is, Pfal: 39 . 'u* 6. nochtans

defen korten tijt niet te koftelik geacht heeft , om dien met fuik fingen door

te brengen , ja de kortheit des tijts als een beweegh-rcden genomen van

fijn geltadigh gefangh , wanneer hy onder anderen lêght : Ik^ fal den Heere

Jjngen in mijn leven: ik^ fal mijnen Godt ffalm-fingen , terwyle ik, noch ben. Mijne

joverdenkj^igevanhem fal foete :(tjn l ik, f^l^y in den HeereverUydcyi. Pfal: 10^.

34* dikwijls is hy met fuik een yver ontfteken geweeft om Gode
Jofte fingen en te Ipelen , dat hy ook mede den vroegen moigen-ftont ( den
jlldcrdierbaerften tijt) daer toe befteedtende aengelcght heeft: O Godt

(fcgbthy )
mijnherte is hereydt : ik.f^ f^g^^y ende pfalm-fingen y 00^ mijfic

iere. Waekt op ghy luyte ende harpe , ik^fal in den dageraet opwaken. Ik, fal u

loven onder de volken ^ 6 Heere , ende ik,u pfdm-fmgen oyider de natiën» Pfil.

108.1^.2.3.4. Hetwelk hy niet alleen felvegcdaen, maerook allen ande-

ren roenlchen geleert heeft : V Is gou dat men den Heere love : ende uwen Na-
mepfalm-fmge ^ 6 Alderhooghfe. Datmmindeti morgenfiont uwe goedertieren^

h^yt verkpndige : ende uwe gtirouwigheyt in de nachten. Op het tien-fnarigh in*

ftrument y emeop de luyte; met een voorbedacht liedt op deharpe, PfaL^l.Vm

2.3.4. Alfoo ook de godtfalige Konink Kizkia , hebbende na fijne doode-
like kranklieit vijftien jaren loz verlengin^e fijner dagen verkregen , feght:

yJVyfullenop mijnfnaren-jpel fpelen, alle de dagenonfes levens ^ inden Huyfedes

Hemn. lej: 38.1.20.
2. In^t byfonder fègge ik, datwy mogen fingen, fbo in tijt van ^eg^/z- I^^by-

fjpm y als in tijt van voorjpoety zijnde de gelangen nagelegentheit gcfchikt. f'^^^^fr

,

Het gefank in tijt van voorfpoedt ftemt yeder toe j maer dat ik Ipreke van
geiank in tijt van tegcnlpoet en elende , fal velen vreemt dunken. '^^^ '^oêt-

Het is wel waer dat den Apoftel Jacobus feght : Is yemant oyider u in lyden,^^^^^

dat hy bidde : isyemant goets moets ? dat hy pfalm-fwge. lac:^. v.i^^ Marr men<?'''^^^''

kan ook wel bidden met geeftelike gefangen, celijk ook verfcheyden Pfalmen
Davids hebben het opfchrift van een Ghebedt , als onder andeien, Pfalm 17.
P/"^/w86.cnde infonderheit Pfalm 102. welke van de Koninklike Propheet

fclvegenoemt wertE^r2 Gebedtdes verdrukten y als hy overfielpt is y ende fyne

hj^achte uytjlort voor het aengefichve des Heeren.v: i. Daerbenevens lbo kon-

nen ook Godts geloovige kinderen wel goets moets wefen in 't midden van haer

iyic^;.\Vanr de Godt alhr vcrtroojiinge vertrooft hare in alle hare verdrukhj^gCy

tndc^ gdïjk^h^p lyden Chrijli ovtrvloedigh is in haer ^ alfoo if oof{^ door Chriftum



tSeodige Ondemj/fin^e en Vcrnumnge

hart vtnroojïinge ovenloedigh. 2: Cor. i-v. 3.4. Soo dat fy ook dikwijls

' roemen ende moedigh glorieien in de verdruj^iingen. Kpm: ^.v. 3. Jaookdc

get'ftelike ge/^ngfw leïts wrf/^fn de verdrukte menighiDatl gocts moets , ende

dienen wonderbacrlik om heii te vertrooücn, tc ve:quikken, te vei fteiken, en

hare droetheit te verdryven. Gelijk luiks noch dageliks vele gelovige bevin-

den, alfoo v^'crden ons in de H. Schrifture voorgeftelt vcrfchciden exemplcn

der ghcner , die in tegenfpoet ,
vervoiginge ,"kruys en lyden ,

geiongen

hebben. Het verhael en de gedachte des doots Chrijiinen den bedroefden en

verflagcnen Difcipclen ,
eyndighde onder haer in een Lof-fangh, Man. 26:30*

Padus ende Syloi in de gevangenif^e geworpen , ende hare toeten in den jiol(^

gefloten ende verfekert zijnde baden ontrent de midder nacht , ende fongen

Code hf-fangen: ende de Sindeïe gevangene hoorden 71a haer. ASl.i6:2^.2^.2^,

Ja heefc niet Davidin fyn Iwaerfte vervolgingen en elendigheden foo vele

foete pfaimcn en lof-fangen gedicht , ende met dicfelve Godt gebeden ende

gelooft.-'Heett nietJeremia lyne Kjaegh- Liederen gcmackr in de aldergrootfte

elende desjoodlchen volks ? Ik en fprekc nu niet van all die vrolike gefangen

van verfchcyden Chriftelike Martelaren, ende andere verdrukte gelovigen.

Doch op welke tijdenen gckgcntheden ghy voornamclikenbyfondcrlik

fingen meugt , fuk ghy uyt de tijtels en opfchriften der gefangen felvcgé-

noeghfaetn af-nemcn , zijnde na de verfcheydenheit eniger tijden engele-

gentheden ook verfcheyden gelangen gcfteit.

Dit hebbe ik ( Chriftelike Sanger of Leler ) noodigh geacht u voor heen

te feggen , 't welk wel betracht zijnde , fult ghy met dies te meerder vrucht

cn vreught lefen of iïngen. Gcbruykt alfoo dit mijn geringe werk totCodes

eere, totuwsfejfs nuttigheyt, ende tot ftichtinge uwes naeften.

'tWelk doende, fal ikmy ten hooghften verblijden, dat mijnen arheyt

niet ydel ofvruchteloos en is ; en lal dies te Iterker aengedr.even werden , om
unadefen meer mede tedeylen uyt den voor-raet der vedcheyden Gefan-

gen , die ik alrcde , b halven defc , by my felve verlamelt hebbe.

De Hetre obene uwe lippen ,
op dat uwen mont fynen lofmoge verkondigen, Pfal.

^i.v.17. Blijft hier mede Godt ende het woort fyner genade bevolen,

ende verrrouwt , dat ik ben

Uit^ dïenf-willige Vriendt ende Broeder >

WILHELM SLUITER,

Dien4er der Gemeinte Jefu Chrifii

r^t E Y B E R c E N.

Eer-
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Eer- Dicht,

Op-geoffert aen den

Uoogh-gekerden en GoJtfiligen Heer^

D WILHELM SLUITER,
{Dienaer des Godlijken Woorts in Jyn Gemeinte

tot £ Y B E R G E N.

Clio, Eeren-Roem.

Hier f^y ik S L u 1 T E R nu , die d* eer alleen toe komt

;

Van fyne wetenfchap feifs Clio roemt en bromt.

Melpomene, Singh-weL

Hy fchept mee groot geneugt in 't foet geluyt of fpel

,

Daer fyn Melpomene lelts hem pnjft, en [mght ook wel,

Thalïa , Vreugden- Sangh.

Wat bacrt'er grooter vreiigt, dan als men niet uyt dwangli

Magh fmgen dat hem luft Thalias Vreugden-Sangb,

Euterpe, Ptjp-foer,

Als hy fpeelt op de fluyt, dat *s op de maet, en goet;

Euterp',als Kunft-Heldm, diefeyt, fyn Pijp gaet joet,

Terpfichore» Snaren-Dans»

*t Geklank der Chooren veel is , of ghy hoort bykans

Terpfichore's geluyt of wel haer Snaren-Dans,

Erato, Liefde-Sangh,

Hier volght weer op het nieuw met luft en fnelle gangh

De Sangerfch* Erato, behelft met Liefden-Sangb,

d Calliope

,
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Calliopc , Stemme-foet,

't Gefelfcfiap wordt vergroot , "He blydtfchap fy ontmoet j

't is idfs Caihope, wanc h^vejlmm is foct,

Urzüia. Ji^inels-Sangh.

Den Hemel fchept fyn vreugt , en niemaiit fiet dacr bangh

,

Ais lelfs Urania linght haer loeten Hemel-fingh. v/

Polyhymnia Vrijfe-veel.

Doe quam noch ophetlaetft die Sluyter fchonk haer deel-,

't W« Poly-hymnia , dies eik hem Vriije veeL

SLUYT-VERS.
SLUYTER:, die ""t al '^il befluycen

In Godts Naem , en niet daer huyten,

Toont j hoe dat /;> is Verheugt y

En met (DaVid Jcheptfyn yreugt.

ü Eerw: Dienftvvillige

en verobligcerde >

M A R G A R II T A T: H. V.

H; D. Sa ND RA.

TOOK
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TOON en TACT
op die

éienmocdige en ftkhtelike Geftngen des

Eenvaerdigcn en Godc-geleerden D.

D. WILHELMI SLUYTERL
(Diemer des Goddiken Woorts tot Eybergen.

NOyt heeft Amphion foo gefongen

,

Neyc Hippoclides (oo gelprongen.

Als Sloyter finght,, tn hier oplpringht,

Als dele Davids harpe kUnghc

\ Schijnt, David heeft hem voorgefongen,

En voor de Arke voorgefprongen,

Op fyn geluyt Ook Sl u v t e r flujt j

Als of men hoorde Davids liiyt.

Dit fal veel tongen nu doen fingen,

En d' herten ook van vreugde fpringen:

Singht nu dan heil,, By 't fnaren-fpel;

Als S L u Y T E R finght , hetflu^t foo \vel

Cantum DaVidis f^iritm intonat ,

Et taüum Jaliens fes hem temperat.

Andreas Loderus, Dienaetdes

Godel. Woorts tot DoesburgH)
En p. t. infpedor des Zutphenfchen

Claflis.
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Op het

LANTLEVEN
En de

HEILIGE GEZANGEN
Fan den Godt^aligen en hooghgeleerden Heere

WILLEM S L UITER.
Leeraer <Jes H. Euangeliums te Eibergen.

Secura quies ó* nejciafallere yita.

WIE is beluft, om naar zyn' wenfch ^

Gelijk een recht gelukkigh menich,

Zyn' tijt te flijten en te fluiten.^

Die ga t' Eibergen , en verkeer*

Met S L u I T E R , 's hemels tolk , en leer*

Zyn Bybelpoëzy van buiten.

Een hart moet opengaan van luft,

Dat hier gewaar wort , hoe geruft

Dees Leeraar leeft en onbekommert;

't Zy dat hy eenzaam hout gefprck

Met ftommen in zyn boekvertrek

;

Of zingt, van eikeblaan belommert^

Of adem fchept op't ruime velt,

Met zyn gepeinzen beft verzelt.

Geen
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Geen Icdigheit-was oit min ledigh.

Hier fpeelc of dichc hy die en dat,

Of vouwc, of leeft, of fchrijft een bkdt,
Op dat hy Jefus eer, verdedigh.

Hier groet hy nnet een morgendicht
Godcs zoon , het rechte morgenhcht :

Zyn middaghsyver roemt hier ftcrker

d' Alvoênde hant, die elk ycrzaat:

Hier zingt hy d'avontzon te laat,

En vreeft geen fpook uit 's afgconts. kerker.

Hier zingt hy u 'tgeboorteiice

Van Davids zoon, wiens erfgebiet

Het duiftre Rijk der nacht komt farren

:

Hier klimt die helt ten krnisbergh op:
Hier bloedt zyn dootzweet, drop by drop:
Hier wijftt hem 't graflicht naar de ftarren.

Hier leertge 'tware Chriftendom,
Dat 's afgronts lafterkeel verftomm',
O S L u I T E R en zyn lafterftreken •

En hout den dierbrcn tijt te ra,

Eer hy herwen/cht worde al te fpa;

En hekelt fchendige gebreken.

Gy wijft de jeught het rechte fpoor;
Gy moedight haar, om ruftigh door
Te ftreven, daar gy ruft in 't weilant-

Gy fmeedt den kruishelt eenen fchilt^

^ 3 Daar
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V

Daar helfch geweer op wörc gefpilc

'c Begin en emde b ^v^erdts Heilanc.

. 'Aïs gy uw i?iin'nèn fpe1enf'v6èrc,

Gy bidc, en <iftnkt?, cn 'fttc^éit y eti rOürt> '

En crekt een hciirchat'tvit Gbdt5 'Ma3'eren.

Maryen voepeftf^dan het wèorc,

Dac 's hcmek "hart óp ni^üw fekooté

:

Dan klrnkc ïiie toon 'deV cMêc vaderen*

Nu vah dc lifeh die Misdaan boet,

-DchemeiUche gena-té voec;

Dan rijllzeWy cn begenadight.

Nu hijght'ftet afgéjaaghde hart

Naar lefus heilbron /bang van fmart;

Dan. juicht het, aan Godcs difch verzadight^

vZoo feheit uw 'ziel al eerze fcheit ,
*

Uit dit moerafch in d'eeuwigheit,

Met uw Muzijk om hoogh gevaren.

Dan ylecht de Maymaant rozenhoên.

'cGevogok tylpt u na in't groen.

Hier ruifcht geen wint in loof noch blaren.

De Nachtegaal in'cbofch benijt

Den zangprijs u, en zwelc van fpijt;

Haar keel cn tongmuzijk leght achter.

De Berkel^ daar hy, onder 't riet

Gedolven , ftroomt eii nëdcrfchiet

,

Geeft^n gehoor , eft vlbeit v'éel zachter.

Dan
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Dan iluifc dc wcrelt yv cch , ak mift

Voor 11 ; gy kunc d^n Haac^ vemift

Mcc loosheic, hier geruft ontfdniilen ,

Ontwijken '!c nee der boze (pin;

^

En zouc dac leven , naar uw zin

,

Met cene rijxkroon noó va'rnilen.

!s if mant op wat r,ooks verzot;,

Uw erfgoet, heil en vrenght is Godc.

Een ydel brein laat zich bekooren ^

Maar gy niet, met Sirenezangk,

Die met geen wafch rmaar met den klank

Van uw gezangen ftopt uwe óoren.

O vreught/ ó jenght/ ó eenzaamheit/

O Wel hem , die dat levjen.leit,

VanVhcmels gunft des wa^rdt geoordeelt,

Zinge elk dien Leeraar en zyn leer

Dien hemelfchen Poëet ter eer'.

Zoo leeftmen d'afgunft tot een voorlDeelt.

Een guldc ti|t, die honigh lept

Uit rots en fteen , wort dus herlchept.

Geen leven quam het leven nader

Van d^aller€:erfte onnozelheit,

Ecr> Paradijs haar wert ontzeit,

En't kint de doot at met den vader.

J.
VOLLENHOVIUS,
Dicnaer der Gcmeinte Jcfu

tot ZWOLL.
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G E

Op het

Uitgeven der Heilige^

Z A N GEN.
Mifcuit utile duld.

EI BERG ER akkers, 'milt bedout,

Grasrijke beemden, weeligh hout,

In d'eêlfte luchten opgefchoten^

Kerktorenfpits en hooge kerk,

Gy boven al, gy rijft aan 't zwerk,

Op Sluiters maatgezang en noten.

De kunftbeminncrs danken u,

Om hem , die hier, van zorgen fchuw ,

Weer rughwaart roept de gulde tyen

Hier eerft die zoete zangen zong

,

Zoo lekker op een kenners tong,

Als verfche tijm voor honighbyen

;

Geen herderszangen, als het velt

Der Siciljanen ons beftelt,

Van Maro op een Roomfche wyzc

Gezet; maar als een herder paft.

Die jefiis fchaapskoy hoedl Vbbr laft>

Den hooghften Dondergodt teii pryzcï

Onc Tibur houw het my te goê:

Eibercren geeft dien gront niet toe;,DO O
'tSabijnf^hc
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Sabijnfche bofch niec, noch de flreeken^

Daar Flakkus dichckunlt rees om hoogh

hn m de wolken, uic elks oogh ,

Ot vloeide op 'c ruifTchen van de becken.

L)e galm der Vcnu(yr.lche iicr

Woic uu verdooft mee eencfi zwier

\aa rijm en rijmll^oK daar de ko.ii .g

'c Hebreeu(che Godtshuis mee vereert,
'

In hemels lofgalm intgc leert,

Ais hy zijn kroon buight voor Gódrs krooning;

Op zulk een dichtmaat, die bcll fluit,

Noodt S L u I T E K Englcreien nit,-

Die hem beminnen en belonken

,

Waar hy allccfi in 't velt komt trcên.

Alleen en onverzelt ? ó neen/

Om hier den Englezangk t* ontvonken j

Om t' onderhouden met muzijk

ZijiT eigen geelt en \ hemelfch Rijk,

'c Zy dat de zon beginn' te rijzen

,

Of Dooger op in 't Zuiden klimm%
Ot *s avonts duik' bencên de kim,

Zijn dicht rolt (choon op hondert wijzen.

Nu haakt dat lantwerk, om het licht

t' Aanfchonwen^ dar het eeuwen fticht%

Gewilt, gelezen in elks handen,

Gwzongen, waarmen Ncêflaiitfch fprcekt,

c En
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En bitlc Nijdc beur tanden breekt,

Die heiige dichters aan durf randen.

Dar ""s eerft hec rechte wie geraakt.

Een dichte dat fticht en ook vermaakt^

Wint prijs, en kort den tijt zijn vlerken.

Soo gaan Mnzijk en Poëzy

Beft, als twee Zufters , zy aan zy ,

Om 'c woort des predikftcels te fterken.

Men zwijgh van Orfeus nu voortaan :

Zijn roem begint nu af te flaan ;

Hoewel hy boomcn cjuinkeleerde

Van hunne plaats mer zijne tong,

Een rots gedwee en vrolijk zong,

En 't wilt zijn' wilden aart verleerde.

Men rep geen klucht noch dichters droom:
De wilde woeftheit by den toom
Tc houden, onder Nederlanders^ .

Een ondier, en een hart van fteen

Met fpel te temmen , weck te kneên

Is Sluiters werk, of niemants anders.

J. VOLLENHOVIUS,
Dienaar der Geineinte Jefu

Chriftitot Z wol l.



In facros metro-rhytmos

J^verenM , ptetate & cwtlrind infigniti vifi,

D- WILHELMI SLUTERL
Paftoris Ecclcfiac;, qiire Chrifto Eybergis

colligltiir, fidelidimi ,

E L E G 1 D I O N.

LVdere carmïnihus Vtfa grand^y^a vetupas;

Lufirunt metrico Najo Maroque (Ijlo.

Tindarm & Sophocles, & Vatum lumen. Homerus ^

Bt 7 hamyrd^ dcSiis jjrcechm'ére viodis.

Kon ettam e(l JanSla feregrina in lege poëfiSy

Sacra Ve/ in facro ccdice metra latent,

Qrnis iln (Dehoram modularï , cernis JJapImny

hde DaVidy Salomon, hinc la emcja canunt.

Jdde, qiiod ipfa frm fit nata poéfis Hehr^o

Mofty qui rtihrmn ptr mare fecit iter;

Quam vel C^rnmt^y Vel Bomeri carnma Vidit

Tiirha profmay ''Deum numinafalfa colens.

Sic Voluere fucC Vel idonea diceregentiy

Vel mentem JuaVi Utificare jono.

Sic mifcerejacres Videas duld utik MyHaSy

Et dare commipo dogmata grata gregi,

Tuque aperis Sluteke facra Jmc myothecia ,
rhytmos

Unde facros tua jam lahra rigata pluunt

:
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Queis crehro temet y crebriüs pia corda honorum

SuaVius afjicuns rite moVere Joles.

Turpihm hand fudmt prijcos temerare papytm ,

(/ ecloraque ohfcma contaminare chely.

TSiulla canis ?ioips lajciva aut ludicra Vatesy

His^ S L u T E R E , labra hic claufa pudïca tenes,

Tantum facra canis , mentem erudientta , amAhtm
Sacrorum "Varlis ^edificando modts.

IS^on panel hymnorum grata dukedme capti,

Maturè pVitlo feibficiantur, aVent.

Quique h,rcJcripta petunt a pojhritate Videri ,

In ratione jua non leve pondus habent.

Fjic efi quod japiat legere aut cantare perito y

DoSius Jive rudis , fxmina majvejiet,

Erudit injcitum
,
petuiantem hoec ordinat odd^,

Triflia Icetiti^ peBora rare rigat,

Skque ex Pfalmo
;,
Hymno , Cantu adifieatusyt^ ipjè

'J{it€ pote/ï alias ^dificare lihcr.

Liftificajida quidem mens e/ï bas moeHa per odas
,

TraVa tarnenfimul e/i lethificanda caro.

Qui€ tibi po/1eritas perfolVet pr^emia , Vates ,

Quod canis <^ canere hïc tot bona labra facis f

Bt Slutere canes ubi clauferis ara diemque^,

Hic ér ubi jingelicum dulce poema jcnat,

Hunc commendo tibi thefaurum, hoe utrre^ leSlor^

MagnaJub hoe parVo eodicega;^ latet^

Anagram-
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' Anagrammatifmns ejusdem,

WILHELMUS SLUYTERUS,
Waer uyt , de letters van de mem maer allnn

ommegefet z.ijnde , vloeyt

HEER, sus LUST MY U WILL.

I.

NA dat S L u Y T ER heeft ontfloten

Syn geleerde breyn en geelt

,

Om te ftichten aldermeeft

,

Heeft hy trooft - rijck overgoten ,

Uyt Cjodts trooft - zee , *t bange hert

Toegejloten fchier van ftnert.

Leerend' met fyn ftemm' en penne ,

Hoe de fiel (ich wap'nen moet

Met gedult , in tcgenfpoet

:

HoeC haer dacg'lijx moet gewennen,

Dat int cruys haer eygen wiW

Niet van Godes verfchiU*.

3-

Doch de letters van fyn name,

Maer een v^^eynigh omgefet.

Brengen even 'tfelve met:

Daer in hoortm' een aengenamc

Stemme feggen in het irill,

O Ht'fr , jus luft my u mlL

4-

Hier met leert een Chriften leggen

byne handt op lynen uïont ,
•

E>at
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1'!

Dat hy noyt Godt t* een'ger ftondt

Miirmurcrigh tegen - fegge
j

Maer in t cruyce wel geruft

Segg' j Heer jus u mü my lujl.

y
Schoon het fvvaer voor vleefch en bloet is,

Onder *t cruyce ftaegh te zijn ,

En te lijden druck en pijn

;

Sluyters boeck leert hoe 't ons goet is

>

Dat men feght met geen ver{chill>

Siet, Heer fus luïl my u wïll.

6,

Dien, dic'tzedigh Dicht gedicht heeft,

Vlecht en hecht om 't zin -rijk hooft

Sulk laurier , die noyt verdooft

,

Die met Pfalmen ons gefticht heeft

Croon* met palmen en geley

Godt by 't vreugdigh hemelfch Rey.

7-

Daer Godts mll fal onfe w'tll zijn

,

Gantfch volmaekt met hare daet,

't Welk duk beyd' hier ftille ftaet.

En fal altoos hier verfchil zijn.

Tot dat defe be'e ftae ftill J

Keer my lujte fus u ipill.

Candidi affe^us ergo teftandi luhens

mermque pojUtt

Magnus ümbcrovius
Ecdefiae Nedjese Paftor.

J^versnao

,
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%eyerendo , Tiè docio
,
ducUque Tio

D WILHELMO SLUYTERO'
Pfalmos fuos & hymnos , Sc canciones

Spiritualcs edenti.

SJt mgis y Venerique djtum
,
philtrhque juVentus

Liiftty & exarfit luxurioja cohors.

Cedite Lifcivi pofi oracla cateUiy

Ite 'Dïon^i turha petulca chori.

Cedite melltfluoy Tamapia mm 'ma, Vati,

Hic melior Qrrha , htc pars Helïco7iis erït.

MoVerit Amphion lapides , petrafque caiiendo ,

Saxea Sluyterus corda canendo donut,

Qiiïd quercus y fagofque Trabis^ Jeu flumms^ Orpheu,

Quïd rapidos curfm detinuif^e juVat f

(Det Jcopidis auresy docïles <èr fahula fmfus

FrondiUtSy & Citharam luridm orcus amet,

Htc FurU pallentp hïc grefsurn fi/lit Erimiysy

Nullaque ,
qu^ mala funt ,

gaiidia Jnentis aüt.

JHtc metus, & dolor, & Imr, triftifjue feneBus

Occidit ) & petulans 'mgeniofus amor.

Sic decuit Vatem^ fic cantiHare jiiVentf.7n y

Ut pretium metri (Dayidis umhra foret.

Ponebat

LAMBta Ryswyk.
V.D.M. inHaxbergcn.

t
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op óe^

fjalmen^ Loff-fangen cn geefldijcke liedekens

van den

Eerweerdighen ,
Godt[abghen en Welgeleerden

D-WILHELMUS SLUYTFR,
CetroHloe bedienaer des Goddelijcken Woorts in de

Otrneynte Ie/u ihrijli tot Eybekgün.

DAer flijght de ziel , en wort als opgedrongen

Nae't luil-pricel van Gods bcw olK cc throon,

Daer prijs en roem luydtökecls wert i ytgdVn^tn

Ter eeren va.» GodcVaedcr, Geeft» en Soon.

War geur geeft die I 't is 'r reukwerk van een Chrille,

In placts van myrrh' , caneel, en kruydcry.

Die Aron dacghs voor Godcs gewydc Kifte

Doen roocken moert in priefteilijck gefmy.

Wat grooter wcrck/ Wie fa! den Hêere fir ghen^

Die meer verhooghc is boven alle loff,

Als 'c Hemels perk reykt boven aerdrfche dinghen,

En ftecnen (waer zijn boven 't lighcc ftofl".

Caerom re rcgl r de n an (eer (o< t in Plalmen

Roept bag'itl, vycr^ jac Vorftcn leift, te baet

Om



Om 's Hceren rocin met ftemmen uyt te galmen

,

Dat Ifr'cls hoorn door hem VQrJieqvcn ftacc.

Dit wightigh ftuck gaet S i. u y t e u ons ontfluyten

In defc blaen, op rijm en maet geklanck^

Hy toont hoe figh Godts gunftclingh fal iiyten

In morgen-ftondt, in dagh- en avondt-fangh.

Hicr's 'teen gcbedt op Vaer, hier zijn zielfnghten

Van treurighen gebrijfTelt inden geeft
5

Danckfegginghen (de reghte lippen vrughren)

Hier's loff op ioff als in een eeuwigh feeft.

OfF vindt ghy fmaeck in Chriftelijcke plighten;,

Het mergh, de ziel van Godes wecenfchap,

Daer voor hetdoen eens werelclings moer fwighten,

*t Is hier vol uyt van fiilcken levens fap,

Geheylight volck,komt by dees bron wat ruften^

Met Davids geeft finght, lett meer op de ftoff

Als toon j dat fal in Godt uw ziel verluftcn

Tot datghy finght in*s Hemels vreughden-Hoff.

GUALTHERUS HeRCKMANS,
V. D. M. in Oofterbeeck.

. i
t

i op



op dieJêlv^.

WAc oyt Toejis had gevat,

Wat Mufay Muftca bcfat,

Heeft Sluiter gaen ontfluiten

;

Door mact en ftem en Melody,

Verheugend d'aertfche Bnrgery,

Wat cond' hy beter nitenf

Wat cond' hy meerder brengen voort?

Als maat-fang die de lacht doorboort.

Weergalmend in de woone

Daer alle Choren roepen uit

Door hemelfche Bafuin en Fluit,

Eert 't Lam op fyne throne.

Wel huw t u tong , en rept u keel

,

Spant Chyter, Cymbalcn dc Feel,

Met alle vrolickheden

,

Stijcht op tot voor den Opper-Hcer,

Geprefen fy Hy meer en meer

Door defe Sang-gebeden.

En hem, die hier ons dcefc vreucht,

Waer in den Hemel hem verheucht,^

Ging gceftelick ontfluiteiiy

Hem (feg ick) voor fyn arrebeyt>

Een Laure-Crone zy bereyt

Van geeftclicke fruiten.

, RUTC. TlCHlERUS.
Ad
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Ad Divinas , piasque

Heverend't , doHr'wa pictauque excellentifimi Domini

D-WILHELMI SLUTERl
Cantiones; Sc odas.

OUid canis , Amphion , pulf^sque ad carm'ma nervïs

Phoebe crepxs ? quid turba , fonas pdianay mvena

Luxumfa cohors vatum difcede propago

Etirnua abejio procul modulans faptentia carnem.

Uam non vana canens , verum divina Sluterus
Exortus , vatum fax & nmdïftma fleUa.

Cujus ab ore jluunt Hymni, pia Cantica, Pfalmi,

Cujus divino labra neilare proluta\ teüis,

^em circumvol'ttant certatim mille lepores ,

Hic Itber ejfe potefi: Utet bic nam Muficm ardor ^

uk latitat mentis parady[m & hortus ammus^
Vernam fplendidulis ut Delphica terra rofetis,

Hic fiuit i hU plenif Jpumat vmdemia labris ,

Hu facri facro demanant flumine cantus.

Hu alti gemitus > hic verba precantia-, Cbrijli

Hu Servatoris praconid rite canuntur.

Hic latet antidoton contra tentamina mundi ,

Hu dejperatis latitat medicina falutis ;

Hic expiranti folamen\ & omnibus omne.

Thracius Eumenidum lachrymat excujferit Orphem

^

Atque po'étifluo fonitu fylvasque petrasque

Flexerit j at lacbrymis jliüantes reddis oceüos

Qttondam pumiceos, tu peclora dura , S l u t e r e i

Fle£tis , & emoüif adamantina corda , QjVi^ét

Dummodo flexanima vi Sand:t Flaminis aura.

Ecquis enim vena modulatus dexteriori

Cantica y qu£ mage funt fieSentia , qu£ mage Dia?

Sunt cantus y quos nee Paüasy nee carpere Momui

Vofit , & uüius nee livida lingua Tbeonis ,

f z 'Nee

-'Ti
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Ned Jpumans rabido trux ZoUhs ore venenum.

Qjiure, age ^ debentur qu^nam tibi pïAmiaf' quasnam

Candidti poJieruasgrMescumulabitf' dr ecqmdy .

Qudso 5 tuis dignum meritis ? eïl fama peremis ,

SnmnUts bonos\ fitmrnum deern efi^ & gloria fummd.
Nam ttu ftorcbunt poft fecuU longa , S l u t e R e ,

Cantica^ jiorebunt ^ tua Canüca canentur

,

Cnm
, Sanélus, Sanólus Deus elt 1 fupcr xthra finabis.

Apponebat

Jacobus ab Hummel
TheoL Studiofus.

ODE GKATULATORIA
In inllgnem Pfalmorum, Hyiiinorum, Cantilenarumque

Spintiialiuni Librum 5 ab admodiim Reverendo Myfta
ac Exiiiiio Orbis patrii Pocta, Viro-Juvene

D" GUILIELMO SLÜlTERO,
Ecclcfia: Jesu Christi Eibcreenfis a Concionibus exquifitif-

fimis 5 jam ufque hocUe Miniltro ut fïdilfimo ka exoptatif-

liiiio , feliciter confcriptum , atque ad frcquentera

plurimoruin Amicoriim inftantiam publici
*

juris faduiu.

\ yf (7^ce, Vel Leciory Cmtnjve 'mftgnis J.mator y

-* Surgey Venip propera: Muftce furgey Vem,

Surge Librum Authoris hinis ampleElier ulnis,

Sitrge, Veni y fanclis Vefcere T>elitiisy

Gloria , Laus , ér Honor,fic Cantorï tïhtjurgetj

Surget ér AuTHORi, Gloria, Laus, & Honor,

J. MONSCAVIÜS J.

Andtwoordt-



J

Antwoord-brief

gefchreven aen den

Ecrwaerdigen, Godtfaligen ende Iioogh-geleerdcn Heere,

OHANNES VOLLENHOVIUS»
Getrouloe Leeraer des H. EuangcliMns te Zvvoll

j

op her orerfendcn

fyner loflike Lof-gedichten over het Lant-leven ende het

uytgeven der Gelangen des Aurheurs.

Dj4t nu voortacn de bitft ^ijdt

Haer eygen herte l^na^gh* van fpijt ,

En hare tanden wette ririhigh

:

Dat nu die eerelooff Vry

Haer hclfche pijlen fcherpe vry ,

En woede tegen my uytfinnigh.

N« fp^llC tvrirel-Jn\ J^^omijl

Cf ongenadigb trots Sophiji

Wijt op fyn lajier-fuchiig bakj'uis ,

Enfcheld\ enfchend' , en jhajf \ cn hUff^ ,

Syn keel \y als een open graf ,

Syn hert ^ aller lijien pakhuis.

Al wat de k}^nft van laji'rcn kan^

Legg t^faem op mipj Gcdicbttn an,

Om die van alle glans r oritluxp'ren j

Vermits het alles fwyght en [wicht

Op VoLLEi^HOVES Lof-gedicht

,

Dat d^ alderfeljie tohgh kf^n klu'^jl'ren.

Gy groote VoUenhoov*, wiOiS ruiem

Door wtjsheit en opreclnheit i'^faem ,

En wat vereyfcht eens Bijjchops leveti,

Tot aen het drift der wolken drsft ,

Cy die met een verheven toon

De Kruis-Triumph van Godes Soon

Soofoet en heerlik^ hebt gefongen^ •

Dat f/i^, die Chrifïi name noemt ^

Kjoekl^wedigh in fyn kr^ice roemt.

En voelt fyn hert en :{icl ontjprongen i

Hebt gy in mijn Gedicht vermaek,?

Schept gy daer uyt foo foete fmaek,^

Ms uw Gedichten ms getuygen f
O ja : vermits gy nimmer veynf\ ,

Noch yemant oyt te vleyen pesnfï ,

Moet al ^ wat anders dehkj /fich buygen.

Vw Lef'dicht vloeyt foo yvWig voort ^

Dat yedtr j'pnuke ^ regel ^ woort^

En alles toont , hoe V opgebobbelt

}s uvt uws herten diepfle grom.

O deugt ! O vreugt ! als hert en mont
Te f^xmen foo van foetheit drobbelt

!

Gy hebt mipi tverk,, terwyl ^t noch vers

En vochtig kpmt van ^s drukksrs pers y

Met gimfig oordeel dus gemeten y

En toont daer van een kort begrijp.

Sendt my een Dicht , dat dicht beklyft ^ \

Ja, eer de vrucht te recht was njp ^

En my veel luji en moet k^n geven

Gy ydoor wiens roem de Kjrk,van Zwol
jil langh in glans en sere zwol

,

En op wiens jiem fy jiaet befweken ,

En dank} met vreugt den OpPer-Heer

Om fuik, Leeraer en fyn leer ,

Cy wilt voor mijn Gedicmen fprek^n.

Hebt gy bdufi daer van gegetcfi.

De dertHe werelt ^ trots en pratj

Van heyVge Dichten wars en fat ,

SaVtlicht'lik,met haer voeten fchoppen^

En achten^tal te fïecht en kjcin

Het gheen uw heogh-verlichte brein

jicht weerdig om in 't hert te kroppen.

f 3 Jndiin



Indien mijn jlijL ccnioudig :^ ,

Gy acht het BybeUpoefy ,

ïLn weet y dat in Godts heyVge Boehsn

Geen woorden pronkj, maer *s Geejics kj-acht

Is op het aldermeejl geacht^

E7i U[n6 eenvoudt is te foeken.

Vïvlofiil^ Dicht'Werk^ geeft het mijn

Een wond're glans /een Ijeld^re fchijn:

jils yemantfghty 'tis niet befonders^

'Oreunt gy der krachtig tegeyj aen ,

Gy doet de NIjdt ter aerden flaen^

Johannes y v gy foon des donders,

Gy dringht met uwen yver door ,

Vw jiem heeft klem in yedcrs oor.

l^iet jlechts moet tuigen van uw gaven

De wijt-beroemde predik:;floel
,

Macr , dat men 't overal gevoel' ,

Vw Sangh'toon aen de Jlerren draven.

Die uwe woorden wel befeft^

Verneemt y hoe alles 'therte treft ^

En gaet door mergh en door gebeente ,

Gy jlaet f op diepfte , na uw fin ,

jils riag len en als prikkelen in
,

O wijfc mee fier der gemeente,

Hoe maek^ ikjt doch , o VoUcnhoov*,

Dat ik. lof ten vollen loov'

?

Hoe fal tk, mijn hert befi uyten
,

Dat oyigeveynsdHik^ haekf en jankf ,

Hoe gy te recht meugt i^ijn bedankt ?

\JVil'^t feggCj maer elk woort moet jiuyten.

Al vulaik,met een Li/igen frier

Van dienjl'ge woorden veel papit r ,

Mijn hm ts duyfentmsid meer dankbaer.

Mijn fwakl^ pen moet fiille flaen^

Mjn reden heeft te haejl gedaen >

Maer mijn bewogen hert blijft gankbaer.

Ev, yieemt voor uwe kl^nfi mijngunjly

Mijn hert y dat met em heete brunjl

Tot uwe gaxen wert getogen ,

Om daer door meer te 7[tjn geleert
;

Ew, ben ik, ^l tiw lof niet weert ,

'k.Sal , om 'tmeer tvcert te worden
j
pogen.

}s immer eens Propheten geeft

Met Sangh of Spel verwekt geweejl ,

i Vanneer hy fich bevondt tvat ftvakker^

Gy Jpeelt voor my nu een g^fank^^

tiettvelk, my al mtjn leven lank^

In mijnen dienfl fal maken wal^r.
Gy kroont niet jlechts mijn Boek^mtt ecr^

Maer moedigt my ook, ^^^^ ^eer ,

Dat ik. ^^j^ lippen niet bedwiyige ,

Maer jleeds het een of'tander Dicht j

Hctivelk, ^p meefï vermaekf en jiicht »

Met nieuwe toonen vrolik,Jinge,

Ik^ fal met all'' ootmoedigheyt

Mijn Godt voor fyne goedigheyt ,

En niet my felven , eere geven.

\Saly door u opgetvek} y den Heer

Met vr'eefe dienen dies te meer ,

En in hem T^ijn verheugt met beven.

Ik, fal Godt loven aller flondt ;

Syn lof fal Jieeds \ijn in mijn mont^

Mijn :{iel fal in den Heer haer roemen l

V Sal hooren fyn fachtmoedig volk.y

F.n T^jn verblydt. O Hemelfch tolk,^

Dit fult gy uw vergelding noemen.

De lujt mijns levens op het landt y

Ontrent des Berkels groene k^nt ,

Daer met haer vhed mijn Dichten vloeyen^

Daer ik. in eenfaemheit mijn tijt

Met vrucht e;2 vreught foo veylig flyt ^

Begint door uw Gedicht te groeyen.

Gy maekt ^ dat ik,^de groote Steen

( Die \ onlangs hebb' wat veel betreen ,

Als V my met druk, mijn drukjpers perjie)

Veel minder dan te voren acht'* ;

My dunkt y hy rujl heti foet en facht ,

Diep is en Uyven k^n op V verr'Jle.

Dat nu een iverelts troetel^kjrit ,

Die 't aerdfch' alleen vtrfmt en mint ,

Dat nu een ledig jirattn-jlyptr

Mtjn eenficm leven ^ wat hy machy

Bejpott^ , en in fyn vuyji belach^ ,

Vtt^ oordeel en verftant is rijper.

Gy proeft , hoe foet {y d^ eenfaemheyt

J
Voor die Jieeds tvel fyn tijt aen leyt ,

( En 7iovt b^^geerp te wefen ledig ;

Hoefich begexer moet in >JtiH'
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jildie set vruchthaers werken wtl ,

Om onUUt tc 7[tjn en vredig.

IVatlujien rujï is'teenfuem y^ijn

Voor die met Godt gemeenfaem :^tjyi^

En die na heter dingen fuil^i n

Van daer de werelt foo om moeit
,

Die nimmermeer en heeft gnoelt

IVat tvy in on fcJlilhdt fmuj^n !

Gy weet , hoe y ^tgheen delojje leugt

Houdt voor haer aldermct^c vreugt
^

J^ia is dan ware vreugts heletfel j

En dat de werdt, daer fe pronkt^

En op V bekporlikjt lacht m lonkt ^

Haer heeft bejlre^en met tlanl{kstfeL

Heer Volicnhoov' , uw foet Gedicht

Heeft my van mijn gelukt bericht ^

*\tAcht' nu een Kp}:ink:rjkomijn vryheity

Enyfchoon de werelt gnnft ^ cn praet

Dat fonder vreugt miju jeugt vergaet^

Ik^ wacht van Godt mijn lot metblyheit^

Mijn boek:'Vertn\, 'joo kjein befet

,

Wert door utv Dicht mijn Kjibinet ,

Verciert met d'eeddfle juweeleny

Die oyt aenvatten mocht een ham ,

Daer immermeer een klocl^ verfiant

Syn oogen op mocht laten fpelen.
De oogen-leen der dageraet

,

Eer f in haer volle glans op gnct ,

X^jn eer voor mijn door-lucht'ge venfïWen^

En flikXren met haer fchemer-licht

,

Dan daer de mueren hoogh en dicht

Wet laten doorgaen hare gleyifVren.

De Son loopt als een vrolil^helt,

Maer Jlraelt veel eer door V open velt
,

Dan door bejloten ledek^anten^

Op dat die fchoone Bruydepom
Vyt fyn op mijne kflmtr i(om

,

En gout uytgiet' aen allen kanten,
^Is ik my nu vermeyen ga,

My roepen alle fchepfcls na

,

Aen fynEerw. gefonden uytEy-
bergen, den 27ftenvanMcy-
maenu Anno 1661.

D^fVoLLENHOVIUS gelijk fHift

,

Wauneer.jyn Dicht hier tuvgen dqet
Hoe dat cm zry en bly gemoet
Veel meerder als een 'Koninks B^jk^ heeft.
De Meymaent is nuUijd' , en lacht

,

En toont fich in haer meejïe pracht

,

Opdatf' uio Eer-dicht eer'm lovc

:

Sy roept ; heeft yemant roofen-hoen
Ofyet vermaekliks nu van doen

,

Plukt d'eeljh geur uyt Vollen hov£.
Ga^ k_ door het kporen-vclt alleen

^

Of langs den Berk^l-oe'. cr treen
,

Offit daer onder 't groen verborgen,
Soo devl( ik^ reys op reys aen u

,

En tvord hoe langs hoe'meerderfchuw
Van 't Stadtfchgewoel vol moeyt en forgen,

^
IVanneerde Son in 't Heeften daelt

,

voor mijn oogh van verre praelt ,

En korts daer naer het alles f\il is

,

Behahen d' helle ?iachugad

,

Ontfangh' il^ eerfï het foetfl onthael ,

Dat 7ta mij?is herten wenfch en wil is.

O vryheit, djeik, d^m geniet"]
O blyheit, als ik. dan uytgiet'

Mijn hert voor hem die't kent alleene !

Dan is't , 6 waer Propheet , dan is't ,

Dat eerfi de werelt moet als mift
IVech ftuyven ( alsgv ftght ) meteene.

Laet heyVge Dicht- en Sang-lujl my
Aldus voortaen maerblyvenby

,

En Jefweer my uyt doengalnnn..
Die groote Kpnink, ïfraëls
Vondt tegen foo veelfw ter gequeh
Niet foeter doch als heyl'ge pfalmen.
Ey , ƒ00 fal ik_ my bergen hier

T'Eybergen befl op mijn manier-,
Vw Dichten \ijnde T^ege-f^anders ^

Waer op Eybergen roemt foo bly^
Enfeght; deed' yemant eer aen my

,

't Is VollenhÓov', of niemant anders*

Naem-vcrfett j

HEER, SUS LUST MY U WILL.



Noodinghc
op dc volghcndc

PSALMEN LOF-SANGEN
h K D E

GEESTELIKE LIEDEKENS.
DRocvc ziel > met druck beladen

,

Komt, ghy kunt u hier verfadcn

Met een tegengift van driick >

Trooftclijck in ongcluck.

Sluiter geeft hier medicijnen,

Die de droetheyt doen verdwijnen.

Valt uw herte mat of bangh

,

Trooft u hier met foet gelangh;

Geen gefangh , dat na de werelt

Opgepronkt is, oi bcperelt

Met Poëctfche leugen-praet,

Of een uyterlijck gelaet

;

Neen: hier zijn geen Orpheus veelen

,

Noch men hoort Apolio fpelcn

,

Maer een foeter melody

Tegen alle quellery

;

Melody van Davids fnaren,

Die de ziele vrcugt doet baren :

Sluiter heeft hem nagebecldt

Hoe men Godt recht fmght en fpeelt.

Sluiter heeft van hem gaen leeren

*t©heen hy u hier doet ver-eeren;

Neemt van fuik een Leerlingh mec
Dat eerft felfs dc Meefter dect

W. SLVl'
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W, SLUITERS

PSALMEN. LOF-
SA N G E N

E N D £

Geeftelike Liedekens.
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f

- l'jaimeny Loff-fattgen

Eeu yverigh voor - nemco om alles ter cerco
Chrifli te doen.

D / S C ^

Wélt ik. denki » leef of fchrijve ,mt ik. dichte , wat ik, fingh ,

tilliliilMlpi
JJxt ik^ff>reek^^of hcirijve ^ Sömn bet klejfn is e^ gc- fhighi

3 ^ S
6,U van u , tu- wet eer Uaer AÜee- ne zijn , o Heer,

Men kan dit oock fingen op de WijTc van Pfalm 1^6. ml oj>
,
mijn :{icl ,

« •
,

^_ ^ v 1/ i
-

.

WAt^Hc 'denkc , leef' of fchtijve

,

Wat ik dichte , wat ik lingh ,

Colj.r.ij, Wat ik fpreck, of oyt bediijvc.

Schoon het klein is en gcringh

,

iXor.io.si. Sal van u, en t'uvver eer,

Maer allecnc zijfn , ó Heer.

2.

Etc/./, r.7. Yedcr beek nyt u haer zee ga.

En vloey tot u weder in;

/pöfw.^.i/. Ghy zijt d' Alpha en d' Omega,
D'ccrfr en laetft', cynd' en begin,

jefu, geeft cn neemt doch al>

Wat ik heden fingen fal

Alles
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ir sfiHe Geefteltki liedekens.

Een yverigh voor - nemen om alles ter ceren
Chrifti te doen.

B S S V S. . -
tf

1

Wat tk denkey leefoffchrijvey wat ik, dichte, wat tk,hi^>

IVia ikferteh 'f 'ft Mrijre, Schm het klep k en ^fciigli,

, ^. * , ^ 5
til van u, en tu- wer eer Uaer aüee- ne i>tjn , q Heer.

Alles fal van u beginnen,

Door en in u zijn ge- endt;

Want ik voel uw liefde binnen

In mijn herte vaft gheprent

,

Die my geeft foo rijklik ftof

Tot uw eere , roem cn lof.

4-

Goede Jefu, foetfte Chriltc,

Eer ik recht de lieflikhcyt

Uwer hcyrge liefde wiftc,

Wierd ik jamcrlik verleydt;

*sWerelts vreugde was mijn luft.

Die my nu maer mackt ontruft.

5.

'kMoet met groote fchaemt betrachten;

Dat ik on - befuyft foo langh

A 2

Rm:s*v.f*

Cantt^.v.é*

Eph: 4» 22*

E(d'.2,l.2»

Jer:}i*v.t9'
'

Mijn
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f

Tftlmtny lojf-fdttgen

Mijn gedichten, mijn gedachten.

Zeden f reden, en gefangh

Van de Wcrelt hcbb' gehadt;

'k Ben daer van tot walgcns fat.

6.

2.Ci)r.7, On-verdraeghlik en beklaeghlik

ftrf. II. Is my d'yd'Ie wellufts - fmack >

Macr bchacghlik cndc gracghlik

le[. Cv. 10. Neemt mijn ziel in u vermack:.

Wat ik om uw foete min

Lijd' of doc> 'tis na mijn fm.

7-

I. '^oh. 5. Liefde kan veel laften dragen,

verf 5. 4. Schoon fc fwaer zijn, met gemak

,

Uatth. II. En die foo lichtvecrdigh klagen

yerf. 10. Om de fwaertc van uw p^k Toonea

Wat een foetc verquikkingc de heylige Gefangcn
geven in dit dal der clenden.

DISCANTVS^ ^

Trr flMtfemijnfr vreemd'linkjchapfen , Dm ik^moet

doen veel droevige flappen. Zijn utP infettïngen , 0 Heer, Uy

aiiii
fff fefmien , W4 begeer.

Men
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1^.

itide Ceeftelike Liedekent.

Toonen dat haer liefde niet

Recht van herten cn gefchiedt.

8.

O fbnteyne der genaden P/4/.84: 7«

Aller foetigheden bron,

Soo ik air uw groote daden Aci. x: 1 1,

En uw deugt verbreyden kon i.P^M: 9.

Na mijns herten wenfch en wil

»

Nimmer foud' ik fwijgen ftil. lefSi.v.i,

9.

Maekt my alle daegh bequamer l. Or. 3.

Tot uw dicnft , mijn Godt en Heer» m/. 5. 6,

Want niet is my aengeramer TfaL 104,

Van al dat ik hier begeer, SS- 54»

Dan dat ik u nacht en dagh

Lievcn> loven, leven magh.

5

Wat eeafoete vcrquikkinge de hcylige Gefangco
geven in dit dal der elenden.

B ui S S V S.

Ter plaetfe mifner vreemd'imkjcbappen y Daer ïk. inoet

d9en veelHlrjoevge flappen y Zijn uw infettitigen , ê Heer, Mjf

Ut ge[m gen , «4 hegeer*

Men



' TfAlmen ,lo(f--fartgen

Men kan dit ook fingen ( met 8 . regeltjes in elk vers
)
Op dc wijfe van

Pfalm 7. Opu hoop , Heer , t'allen tijden. Of; Pfalm 46. xAls ons

denm overvalt k>achtigh. Oi ; Pfalm ^g. OHeerJk^bm
van mijn vyanden.

Vfal. lig*

verf s 4*

TEr plaetfè mijner vreemdltnkfchappen >

Daer ik moet doen veel droey'ge ftappen»

Zijn uw infettingen, ó Heer,

My tot gefangen , na begeer.

Ffal. 90. Hoe foud' ik deef' elend'ge dagen

,

verf,9. IQ* Vol mocyt'en fwaer verdriet) vol lagen,

Tfal. 10^ Ten-eynde brengen, foo ik niet

verffS'3'4' ^ fingen mócht een vrolik liet?

Tfal.ót. Wanneer ik vóel mijn teder hcrtc

verf.1.^.9. Geklopt, geftopt, gepropt met fmertc.

Het wordt geftilt , ontlaft , verÜcht

,

Tfd, 4S}^2. Als t .oj) magh bobb'len een gedichu.

Vf. tig: 2s» Ghy'ttiaekt, ó Godt, my levend weder,

2,

Eph.f*v.iS.

Wanneer lïiijntongli is ils ten veder

Eens veerd'gen fchrijvers, tot uw lof,

'Schoon mijne ziel al kleëfd' aen 't^ltót^

'k Gevoel my door uw Geeft ontfteben

,

Die pfalmen uyt mijn hert doet breken,

Opwekkinge der ziele totOodts lof.

Op de wijfc:

aU een ujt^geftorten Baljem, &c. Als volg^ ;

D I S C N T V

En

Looft den Heere, m^ne Tid^* ï^h wM in m) U te famy
Aüet
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etuU Geefleüke Liedekejis,

l^n vreugde- tranen uyc.mijn oogh,

Ja-aU' i»ijn krachten hdclt,oai hoogh.

\MfSL Vóortaeti nujn^uft •jiiet fóckèn

In aerdfche vreugt, maer my verkloeken

Om dus tot u te varen op , J^f-ffis^*
Mijn Godt^ nz\ s Hemek Iroogc top.

—Bc JrecuwVilf^ ojij-fyn- ftem~w ftérken

,

.Yiieght van Mt aerden na de /Werken , -

Ën finght van vreught foo lange dan >

Als hy fyn vleug'len roeren kan.

Soo fal ik van dit aerdfch gewemel col. y.1.2»
My ook verheffen na den Hemel ,

En boef'men met een hel geluyt

Mijn fangen onverhindert uyt.

O Godt , laet eeuwigh. vrolik fingen , ƒ ; 12.

Ja laetl* in u vap vreogt op-fpringen
Air die op u betrouwen t'faem.

End hebben lief iiw huigen Naem,

Laet in u vroHk en vetblydt zijn t[4,jo', 5.
Air die u Toeken , alsf' in ijlrijt zijn :

* ' *

Laet elk, die na'uvv Keyl dus haekt,

Staegh feggcn , Godt; zy groot gematkt. •

Opwekkiugc der izicle toe G'odt^s lof.

Opdewijiè;!

Ah een uyt'-gefiQrtm Balfem\,&(. Alsvólght:

4--'

L9o[t den Heerey m^ne /tf , £« tm in tnj is te fam^
Aües



I

ffalmtny Log-fangen

Alles f^nen heytgen l<JMm: Looft den Heere, m^nc ^eU

i

End en wilt vergeten niet Van aïï fp weidden jet.

Siet andere Mufijke , op onfe G-fangh j LMtm andtr

klagen ,
hjrcunm.

1.

VUl 105. T Ooft den Heere, mijne ziele:

V. 1. 1. \j En wat in my is te facm,^ Alles fynen hcylgen Naem;

Looft den Heere, mijne ziele >

End en wilt vergeten niet

Van air fyn weldaden yct,

z.

^Cd.A0v6. *tls te weynigh wat ik fprekc

Of gedenke tot fyn eer:

Nochtans fal ik nimmermeer

Mogen blyven in gebreke

,

^;r.45.'3 1. Om , na 't ghecn dat ik vermagh

,

f[d. 9 2.' Hem te loven nacht en dagh.

3*

ffü. 104, O l wat zijn het vreugde -ftondcn,

r-U' 54- Goede Godt, voor mijn gemoet,

V(al 51. Als gl^y mijnen mont op doet

V, 1 7. Om uw lof wel te verkonden \

TfaL 4 O. Ik bedwingh (
ghy weet het ,

Heer )

V 10. l^jne lippen dan niet meer.

-4.

prijl' ik u niet na behooren,

rf. 147: 1. Oobchoorlik waer't nochtans
Van
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ende Geeflelike Liedekim»

Alles ^nen fuyrgenNaem: Looft den Hèere , mi}- ne ^èle\

s^iiiii§iii=
'End en mh ver-ge-un niét Vm aW jjin weldaden yet.

Van u ftil te fwijgen gants

;

Elk is tot uw J,of gcboten:

,

Is maer 't heft oprecht en gracgh

,

'k Wect dht imijn Lfbehjcgh'.
......... .-i

^ -

'kSal den Heer voor allen dingen

In mijn leven fingen danj

r *k Sals terwijl' ifc Bep tai kan

,

ïylijnfen Godt lïict pfafmeh fingcn.

• 3a/yn lof feil t' aller ftont

Zijn en^ blyven in mijn niont.

Mijne ziel, van hem te vooren

Diis verwekt tot fyner eer

,

Sal haer roemen in den Heer;

De fachtmoed'gc fuUen 'thoorcn,

.En daer oyer zijn verblydt

,

Schoon 't een trotfe my benydt.

Mackt Hen ^cen in ?illen iaüdcp

Mét my gi^oot , en liet ons t'facm

Hooghlik prijfcn fynen Naem.

Air ghy volken klapt in d' handen:

Juychet Gode met gcklank.

Met een ftem van vreugt - gefank.

B

Tfal.i^: 1,

Pftl.$S: I.

Tfd: 104.

verf.jS'

Tfal. 54: 2.

lkid,v. 3.

Ibid. V. 4.

Pfal. ^y:z.

Looft



I

rfalmen , log-fmgen

8.

Vf. 147.' I. Looft den Heer, dewijl het foet ii,

19. Beeldend' af 't Halleluja,

yer^.C.'], Dat men fingcn fal hier naj

r/4/.54;9. ,
Smaekt en fict, hoe d'Heerc goet is.

p/. I46: 1. " O mijn ziele prijft den Heer,

P/i 75>: iJV ' En vertelt fyn roem en eer. Looft

Lof - fangh ende ghebcdt op den Sabbath- dagh.

DISCANTVS, ,

O hoo^hfieUeeïyO Eempïgh Gtdt y*tU uwen wil ea üw'gebodt ,Dat

wjf in hcyVge oejfe-n'mgen Dee[' dagh tot uwer eer tctbringen. Ses dagen

li

;:,^« o«f toe-ge lejft Tot on-fer handen arrebeyt , Maer op de fevend'

elk^fuoet rtijleny En fuh in u alleen ver-lu-Jlen

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibhotheek, Den Haag.

4C6



4

\13

endc Geejlelike Lkdek<nu

Löbft den Heere , mijne ziele

:

En wat in my is te faem

,

Alles fynen ih^ylgen Naem:
Looft den Heëre , rtijne ziele >

End en \vilt vergeten niet

Van air fyn weldaden yet.

ft';'}'- . "l,"l*>;:iO j

VfaU 103.

Lof- faDgh eode ghcbcdc op den Sabbath .
dagh.

R A S S V

O highfte He^lo' Uemigh Godty 'th umn wïïen 'uiPgehodt, D*t

irtSPplpii|ipli
W) in hefge offiningen Deef' dagh tot uwer eer toebringen, Ses dagen

iiiliilfeiii^iÉ
ujïi ms toegcüjt

'

Tot onjev hmden ar-re-bep^^i^erop de fevend'

flk,moct rufii'u , £» fi(h m » ^Heen ver-lu-ftcni

B z Men

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



I

Vfalmény Log^fangen

Mon kan dit ook fingen op de Wijle van Pfalm 9. Heer , ihjvil h u^t
's henen gront. Met 4. regeltjes in elk vers.

ffalcf.v.l.

ï.xod.10'^.

Ih'td. V. 9.

10.

V. 15. 14.

i.Cor.y. 5.

Matt.6: 9,

w/iz. 5.

Pfal.^i: 5'.

Rom.'S: 32.

Jïfw. 5: 8.

Mafc.i6:6,

J?,ow.4: 25.

OHooghfte Heer, Ó Eeüwi^H feodt,
'tis uwen ^'il erinvv gebódt,

Dat wy in heyl'ge ocffcmligdn

Deef' dagh tot u\ver cer.'toebringen.

Scs dagen zijn ons toegelevt

Tot onfer handen arreBeyt,

.Maer.<?p'<lft féyend' elk lw?et-rïjftcn,

En fich in u alleen verluften.

Ey wilt öïis fnaken döcFi bequaem
Tot heylighmakingh van luv Nacm,

Qp dat w} w9nderf.\vcrk"aT

vfccs.en^lie^e.rEclu|»enhietken. -- 1

Want ghy hebü^éns 'tót defcr tij?

Met uwe daden feer verblydt,

Dies fullen wy, tot uwer eere,

^Van vreugt daer overjuychen , Heere.,

Ghy fehiept door irwes \vports gebjedt
Den Hemel , aerd' , en zee uyt nief^

Ja alles wat daer in is mede
Uw macht alleen voort - bringen dede.

Doch dat ghy 'tmenfchehk geflacbt

Aerfchapcn hebt ,^ls ^ was gebracht
Tot d' eeuw'ge doot door fync Tonden v

Wie fal dat werk genoegh verkoiidenl

Ghy hebt de werelt fbo bemint.
Dat ghy uw Soon , uw eenigh kint

,

Voor ons de doot hebt laten Iterven

,

Om ons het leven te vcrwerve^.

Hy heeft voor ons genö(*gh gedaen>
Is van den d<)oden op geitaen

(
Verbrekende de doot haer kake )

Op dat hy ons rechtveerdigh make.
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ende
.
Geep:el}ke Liedekèm.

Om Cliriftiinij wiens ver-ryfenis

Nu boven al te prijlèn is

,

Wilt ons y 6 Godt , tot allen ftondcti

Opwekken uyt den cioot der fonden.

Voor al dat ielJc op defen dagh

Na ziel ea lijf foo leven uiagh >

Dat hy daer mede klacr betooncy

Dat 'tis de dagh van uwen Soone.

OnC Son- dagh doch geen Sond -dagh zy

;

Maer eer een So^n - dagh , op dat wy
Met ü verfbent zijn ende blyven,

End' uwen Geeft niet weer verdryven.

Laet ons van't werk der fonden meeft

Ons ruften , dat ghy door uw Geeft

Ons heyl'get tot een nieuwe leven,

Waer toe uw Sabbath is gegeven.

""^^Op- (dat onl' hert hier voelen magh
*t Begin van d' eeuvv ge Sabbath - dagh y

Daer pnfe ruft fal zijn Volkomen,

En d*cin - ruft eeuwigh wech - genomen*

Is uwen lof voor on{' gemoet

Hi^ in dit tranen -dal foo foet,

Veel fo&ter fal t dan zijn daer boven

In 't vreugden -lant uw Naem te loven.

r S j4 L M VUL

M^^h. 4; 14.

Apoc.i: lOr

i.Cor. 5.

verfaS. 19.

Exod. ^i.i^»

Ez^ech. zo.

verf II,

Jef66:i$,

10.

P/4/. 147.

verf I.

Apocal.i^,

m/, 1.6,7.

Op de Wijfe van Pfalm%. O enfe Godt en Heer feerhoogh gcprefen. Of iia.

de Mufijkc ende andere aengewefcne zangh-wijfen ,
geltclt op onfc

Gelangh j Gantfch weymgh :^jn de dagen van mijn Inen.

OCodt, onC Heer, hoe heerlik en vol waerdc

Is uwen Naem ook op de gantfche aerdc l

Die ghy uw roem en groote Majefteyt

Hebt boven ail' de hcm'len uyt gebreydt.

B 5
Sdfs
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I

rfalmen, Loff-fafigen

Sclfs iiyt den inont der kind'ren j en die fuygcn >

Hebt ghy , om uw party te overtuygcn

,

Gcgrondtveft ftcrkt' j op dat ghy dus bcnaemt

Den vyant en wraekgier'gen maekt befchaeint.

Als ik aenfic den Hemel fchoon van fwcrken.

Uw maekfcl , Heer , en uwer ving'ren werken >

De fuyv're maen, de fterren hel en klaer.

Die ghy alleen bcrcydt hebt allegaer;

Soo denk' ik en fprcck in mijn hert inwcndigh

:

Wat is de nicnlch , foo broofch , fwak , end' clendigh

,

Dat ghy aen hem gedenlit? en 's mcnfchcn kint.

Dat ghy hem dus bcfockt en foo bemint ?

"End hebt hem maer gcmacTct een weynigh minder

Dan d' Englen, die u dienen veel gefwinder, Hebt

Ghebedtom roecrtkr aendarluigheytin Hemcl-
' ••' fclac dingen.

D I S^C A N T V[S. -

Ach dut mijn hert cn vtrjttg^üMhteH soo item dj

iiiiiilpi
Ach dat mijn hert en imjttgMten Soo licht Afdn^almvant betrachten

Der dmgen d^^^

^

^

«

^
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ende Geejlelil^ tiedekens.

Hebt hem met eer en heerlikhcyt £;ckroom"

,

Ook meer dan, Cich in enigh fchcplel toont.

Ja heerfchen doet ghy hem in allen landen

Schier over all' de werken uwer handen ^

Hebt alles hem gcfctt als onder voet,

Dewijl het hem lich onderwerpen moet.

*t Vee groot en klein, de fchapen cndc ofl'cn.

Air die; ook mee de dieren in de boflen

En't wilde velt, des Hemels vog'lcn mccj
Dc viflchcn van de grondeloofe Zee.

Het ghene door de paden van de zeen ^aet

,

Of immer door der félven wat*ren heen gact.

O Godt, onf' Heer, hoe heerlik en vol waerd*

Is uwen Naem ook op dc gantfchc aerd'
.'

Ghebcdc om meerder aendachtigbeyt in Hemel-
mclfchc dingen.

B A S S V S» <^

ÉiiiiÉsiiii
Ach d.tt mrin hert en viijn ^eH^chte Soo ücbt afdwalen VMft betrachttn

Ver d'mgÈn diedeüelaengaen\ Verhef ik^mijn gemoft ten hemel

y

liiiËtiiiÉili
7erfionteenm[ch en dwaesgewemel Doet 4lles weer in" t wildeJlaen,

Men
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r

1

,11

Tfdhnen , Loff-fatiien

Men kan dit ook fingen op de Wijfc ; O K.'^rS'VachtfJmndcr Jan dt dagen,

Of, na de Mufijke geftek op onfe Gefanghi Moet dm ;

bcginfd van uw l ijden.

I.

ACK dal mijn hert en mijn gedachten

Soo licht afdwalen van 't betrachten

Der dingen die de ziel aengaen l

Coly. 1.2. Verheff' ik mijn gempet ten hemel ? .

Terftont een aerdfch en dwaes gewemel

Doet alles weer in 't wilde flaen.

2.

p/rff, 7:10. Gliy die doorgrondet hert en nieren»

Vrov'. 21. En kont als waterbelven ftieren

verf. I. Onf onbeftandige gemoet,

Wilt mijn aendachtigheyt vermecren.

En at wit my verhindert, wGcrcn,

Tfal: 104. Want fiilcks is mijne ziek foet.

Ghy kont fccr haeft , na uwen wille

,

Uatt.%'.i6. Mijns herten fchécpken houden ftille,
^

Morgen - wekker der ziele.

D l S C A N T V S.

iSSiilJiilii
Op, mijn üeU pm Godt te loven, Komt de [nel- k fonne voor,

Bie^^ Ofn metl^.a^^^^ tr^^« </^r j

y o,m ufven Godt t^ontmoeten Te^cn d op^ft^ het Itcht.

Op
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ende Geefieliki Liedekém^

Dat op de Zee der vverek drijft

,

En door fterke ftorrem - winden ffil. 107

Kan nergens eenen haven vinden, v. 29. 50

Waer 't in de ruft en ftilheit blijft.

4-

Wilt my des vryheits vleug'len geven, PfU. 55:

Waer med' ik , na mijn wenfch , magh fvvevcn

Verr' boven al dat wereltfch is

:

Breekt mijner zielen hinder - ftrikken , ^Pf. 124:

Waer door fy allen oogen- blikken

Geraekt als in gcvankenis.

5-

Mijn voeten ftaen hier vaft op d' aerdc,

O l mocht mijn ziel, van grooter waerde,

Geduerigh wefen los en vry,

Om haer met kracht tot u te kecren 1

Ghy geeft my *t willen en *t begeeren , 1: ï

Mijn Godt, geeft ook 't volbrengen my.

Morgen • wekker der ziele.

B A S S V S.

^ 6 76. 6 7 ^ 1 -

op
, mijn Tjel , om Godt te loven , Komt de [nel- Ie [on-ne voor ,

Die al- red' haer (poedt na boven ^ Om met l::X'^cbt te breken door-,

^ 6 b

—0-

Op om u- wen Godt t ontmoeten Tegen d' opganky^n het licht

C



r

i

1!^

Ffalnien , Zojf-fangen

op om metgefmeek^ te _pocten
,

Sp ge- va- digb aengeftck.

Mcnkandicookfingenopdewijfe; ,Alsi}^alstm duwekjm. Of, na
Mufyke gcftek op onfc Gefangcn iValfchc rufie van'tgetvefen. Endc,

G/;v die ccnmad hebt geflagai. Of'( 2. verlcn voor i
,
genomen

)

Opdewyfèj .r4«/f pijden wil ik^fingen.

I.

de

P/. 105: 1.

Scip.\6'.i%.

ffil. 95.

y. 1.1.6.

?ƒ. 1 30; <>.

-S('r.3i: 12.

a.Cor.6: 2.

10.

Prov.2ó:i4.

Vfü, 104.

V. 22. 23.

5;r. 51: II.

OP , mijn z\c\ , om Godt te loven

,

Komt dc fncllc Sonne voor.
Die alred' hacr fpocdt na boven

,

Om met kracht tc breken door

;

Op, om, uwen G9dt t' ontmoeten
Tegen d'opgank van het licht.

Op, om met gefmeek te groeten
Syn genadigh aengeficht.

i.

Met verlangen heeft de wachter
Op den morgen nu gewacht

,

Die hem bleef tc langlifaem achter .

In de lange Ürange nacht.

Ghy, mipi ziel, behoort veel grager

Op den t^eer tc; wachten ftceds.

Op diïn iiu , en wdrdt niet trager ,

Siet 't is hoogc tijdt alreeds.

5'

Dat een dwaes fyn mont opfpcrre

Op fyn bedd' met luy gegaep,
Als een deur op hare herre,

Daef op om - kéer' , fluymer'
, flaep'

.

Gaet ghy met het fonne-rijfen

Na uw werk , tot d' avond - ftondt.

Dat's de.luft en ruft der wijren.

Dat mackt lijf en ziel gcfont.

Spilt
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ende Geefielike Liedek§ns»

7 f

Op o;w mn gefmeek.t€ gmtcn Synge- m- digh m geficht.

Spilt niet Gbdts genader- ftondcn>

Kent gclegcnthcyt Van tijt

,

Om nu uyt den flaep der fonden

Op te waken eens met vlijt :

Naerder is nu't iJfeyl gelcomen.

Dan doe w! hebben eerft gelooft

,

Tfa dan wakker, Tonder fchromen,

Haeft.fal zijn gekroont oni' hooft.

5-

O mijn Godt, wilt my verfterken,

Dat, foo langh het noch is dagh >

Ik doch imntier u^e werken

Sonder traegheit werken magh.

Wilt my te'bedenken geven,

Dat de nacht des doodts komt an>

Als men in dit tijd'lik leven

Soo niet langer werken kan.

6.

Wekt my alle morgen d' oore

,

Wekt my, ó mijn Godt en Hcer>

Wekt my krachtigh dat ik hoore

,

Als die geern uw wille lcer\

Maekt iny mijnes ampts geduerigh

Ingcdachtigh , dat ik ftacgh

Moge zijn van geefte vuerigh

,

En noyt in 't benccrft'gen tracgh.

C 2

Rom, ty, tl*

i.CoT.ió: /j.

1. Pet. ƒ: 4,

2. Thcf.Z'. IJ,

Ibid,

Jef,soi4.

Rom,t2: /r»

Morgen»
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Itf

1
1

2» Tfalmen, Loff-fari^en

Morgen - gefangli , als men 's Somers bnytengaet.

D I S C u4 N T V S.

Hoe rroolik, en hoe heughlik^ h'tfcheone morgen-ltcht l »

JVat is fjnglasgeneugblik^Voor'tmenfchelijk^efubt! ^''''«^^'V (/^K

homêy Dewe)den al-te-facmyDe h^lc ft^atf^rrfirom^^

Ofte alleen met vier regeltjes in elk vers aldus

:

iiiilfiriiiilii
Jloe vroitJ^ cn }m heughlih^ h't fchoo- ne mrgen- licht

\

iriiiiiriiiïi
nat ts fp giins geneughlik. Voorat menfchelïk^ gefick

l

Men kan dit ook fingen op de vvyfei Ichdaiik^dirliehcrHcne. Of foo
ghy meer veranderinge besmeert, fictonlè gc/anghj Gaml'cb

treurigh en verflagen.

' Oc vrolik end hoe heughlik
verf. 4. LI Is 't fchoone morgen - licht

!

Wat is fyn glans gcneiighlik

Voor 't mcafchchk geficht

!

Pe
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ende Geeftelike Liedeketts. ti

'Morgen - gefangh , ah aieri 's Somers buyten gaet.

B A S S V S,

WatUfynglasgeneughUlO^oortmmfcheltji^gefxcmi ^

boome,De we)ü al-te-ftemyVe koele wMer-firoomêSm nu [eer aengeme.

Ofte alleen met vier regeltjes in elk vers aldus

:

liliÉiilÉilil
Hoe vroliiLen hoe heughli'/^ Is't fchoone mor- gen- licbtl

Wat ü fp gUns ge- neughlik. Voort tmnfchdtki^'^fj^

'

De bergen, dalen, boonien.

De vveydcn altcfaem

,

De koele water- ftroomen

Staen nu feer aengenaem.

De Son , die ficli bedden ffi^- ^9' 5-

Hadd' in haer tent geruft ,
^^^^^^



22 Vfalmctiy Lojf-fangcn

Komt weer te voorfchijn treden

Met nieuwe vreugt en luft*

lbid.verf6. Sy komt veel aengenamer

Als oyt een Briiyd'gom plagh)

Die weer uyt fyn flaep- kamer

Komt heerlik voor den dagli^

S-

Sy breekt het alles open^

Ihid. S*is vrolik als een helt.

Om haren padt te loopen

Die voor haer is geftelt.

Syr. 43. 'kSie dauw en damp verdwijnen,

Verf^.z^. Den nevel trekken op.

Nu hare ftralen fchijnen

Van hemels hooge top.

4-
^

'tKrijght air een nieuwe welen

. De bloemtjcns ftaen foo fchoon

Mat.6: 29. Als Salomon voor defen

Oyt in fyn Koninks - throon,

Bed. 11: 4* voglen tierelieren,

Sap. ijii^* E.lk lieflik in fyn tael

:

Ja iTienfchen ende dieren

Zijn vrolik altemael.

5-

rfrl. 13 a. Wy uwe knechten wachten

'vnjf. 5

.

6. Op u , ó Godt en Heer :

Cant. 3: 1. Toont na veel on-heyls nachten

TfuL^^.v.j. 't licht uws aenfchijns weer.

Vfal. 90. Wilt ons met heyl verfaden

verf. J4. Als in den morgen -ftont,

O Heer 5 die ons ontladen

Van alle forgen kont.

Jef. 58: 8. Lact onfe licht voortbreken

Gelijk
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ende GeefieUke Liedehens,

Gelijk cïc dageraet ,

.

Maekt ons als water -beken

Wiens ftroom noyt ftillc ftaet.

Doet lichten orrfe lampen

,

En doet opklaren gants

Onf' düyfternis en dampen

Door uwen held ren glants.

7-

Geeft dat wy mogen bloeyen

Als leliën by een bron>

End' onfe wort'len groeyen

Gelijk de Libanon.

Laet onfe fcheuten uyt-flaen>

End all onf' heerlikhcyt

Gelijk het groene kruyt ftaen

Met foeten reuk verfpreydt.

8.

Soo fullen met behagen

\Vy juychen nu ter tiit>

End in all onfe dagen

Voortaen ook zijn verblijdt.

Na dat wy langh voor defcn

Zijn hart gedrukt van u >

Wilt ons genadigh v/elen

En weer verblydcn nu.

9-

Laet uwe wonderwerken

Aen uwe knechten. Heer,

Door haer verloffingh merken

,

Acn haer gedacht uw eer.

Toont ons uw licflikhcden

:

Wilt onfèr handen werk

Beveftigen in vrede;

]a mackt het valt en fterk.

lbid,v>u.

Ho/! 14: 6,

verf 14.

ll>id,v. 1 5.

lhid.v.17.

l^Iorgen-
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*4 ?falmeny Lojf-fangen

Morgen - gebedt tot Chriftiinu

Op de wijle van Pfalmgi.DieinGodes htwaringh jlerj{. Of, fietdeMu-
lijke , en voorderc aenwyfingc der melodyen by onfe Gefangh j

Voorga>2ger en gdeydis - man.

UM. i: 21. OJefu , ghy die zijt alleen

Des werelts Salighmaker,

En voor uw fchapen in't gemeen
Een fterk' en trouwe waker j

Tfd. lil. Ghy flaept of fluymt noyt op uw wacht j

verf. Dies kom' ik u weer danken

,

Dat ghy my hebt in defe nacht

Behoedt voor Satans ranken.

1.

T.ph. 6: 11. Wat helpt dert Vorft der duyfternis

Syn wrevel) nijt en lifte,

Daer uw genaden -luyfter isf

O foete Jefu Ghrifte ?

Luc. lï: 21. De fterk - gewapende te velt

Eph. 6: 11^ Met all lijn helfche machten,

3fo/;. 14:50. En heeft gantfch niet, ó fterker Helt,

Jef 63: 1. By uw zeegbare krachten.

TfaL 16: Ghy zijt mijn erfdeel en mijn goet 3

JBccL^.v.i. Mijn heyi ftaet in uw handen;

Dies bidd' ik, door uw dierbaer bloet.

Breekt voort des boofen banden

;

Dat,lchaon hy my te vangen tracht.

Ik nochtans niet cn glyde

Van uwe wegen on - bedacht

Na d' een of d' ander zyde.

Doet my nu in den moi^cn - ftant

Uw gLind cn goctheit iioorcn.

Want ik bctröuw öp u , die kont

J^f^oiii.

Pfil. 14 j,

m/S.

4
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ende Geepdike liedekem.

Mijn vyant hacfl: verftooren.

Maekt my den wcgh doch kondigh nu

Dien ik hier hebb' te treden

,

Want ik verheflf' mijn ziel tot u

Met fuchtcn en gebeden.

5-

Wilt defen dagh en al den tijt

Mijns levens by niy wcfen

,

Op dat ik ftry den goeden ftrije

Kloekmoedigh fonder vrefen.

Tot dat ik uyt dit jamer - dal

Sal afgevoordert werden

,

En zyn gekroont, wanneer ik fal

Ten cynde toe volherden.

Al wat ik hebb* tot noch gedaen >

En is als niet te achten

O Jefu , helpt my nu voortacn

Door uwe fterke krachten

,

Waer door ik alle dingh vermagh

,

Dat ik te recht beginne

Na uw. believen defeh dagh

,

En daeg'hks meer gewinne.

7-

Op dat ik alles wel ver - richt'»

En vruchtbaer werken konnc»

Zyt ghy my als des morgens 't licht,

Wen op gaet eerft dc Sonne •>

Des morgens fonder wolk of fwcrk

,

Wen na een foetcn regen

Van haren glans uyt - fpruyten fterk

Gras-fcheutkens aen de wegen.

»5

D
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Matt, i8.

verf. zo.

I. Timor.i.

verf. 1 8.

P/;;/.4t 15.

2. Sam.i^,

verf 4. I

Gebedc



m

,1!

Cliebedt en dauk-fcgginge na de Maeftijt.

Op de Wijfe ; 0 faligh , heyligh Bethlehem. Of ( 2. vcrfen voor i . gefongcn

)

op de wijfe van Pfalm 1 5}} , Xk,d4tfiC u , Hser , m]s h^tfVgK9ntf

P/ü/: 105

rerf,z.

OGodt , u zy lof , eer , en dank

Voor 't groot getal van uw*veldaden j

Tfal. 1 44.

Die ghy all' onfe leven lank

Ons hebt bewefen uyt genaden.

1.

Wat zijn \vy arme knechten. Heer»

En uw dienft - maegden klein van waerden ,

Dat ghy aertons gedenkt foo feer, ] i n un

Tfiïy.6. En nederfiet op defer acrden ! . . -j nu f
3-

'
-

Oen. }i:io. Wy zijn te.fnood' en te.geringh

Air uwer goedertierenheden

,

Dat ghy ons foo in alle dingh

Ycrforght en onderhoudt liiet vredeja^

',--.,.4.
_

:

OnV mis-daet wel verdient , dat ghy

Tfd.So: 6. Ons broot der droefenis mocht fchgnken

End onfe leven lank daer by
Met bitter tranen • water .drenken.

/1 • -5. ' \
'

Ja doornen, diftels, en 'het ghcen

Ons d'acrde nu geeft van natueren,

Behoort onfrlpijs te zijn alleen

>

Soo ghy de fond? ons liet befueren.

6.

Maer ghy wilt uw barmhertigheyt

In over-vloet aen ons bevvijfen.

En niaekt dat voor ons is bcreydt

De keur en geur van foete fpijfen»

7.

ff 10^:1^. Ghy maekt dat alderhande kruyt

Gen. iS.

Tfdl. 105.
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ende Geeflelike Lhdekem,

Ten dienfte van ons ai-me mcnfchen

Veel fchoonder üyt der aerden fpruyt

Als wy het fouden konnen wenfchen.

8.

Onf' broot en voedfel komt ten fchijn Ihid,

Üyt d* aerd* op fyn bequame tydcn

,

Door uw bevel j ja ook de v/ijn Ibid. V» 1 5.

Die's menfchen herte dóet verblyden»

.9-
Ghy opent uwe milde handt, Tftl.

En zegent door uw grooté krachten v. 1 5. kJ.

O goede Godt, door't gantfche landt,

AU* oogen die daer op u wachten.

10,

Hoe groot zijn uwe werken doch .' ffal. 104,

Met wysheit hebt ghy, t* uwer eere, verf 24.

Air die gemaekt , en d* aerd' is nocli

Van uwe goed'ren vol , ó Heere. /

II.

Wy bidden, laet ondankbaerheyt 2.T//«.3:2.

In onfe herten noyt beklyven;

Maer laet ons uwer goedigheyt Tftl. 77.

Tot aller tijt geHachtigh blyvcn. V. 12. 15.

12.

Geeft dat w'ons vrachten ftacgh niet vlyt, . Dm.Sili'

Dat wy doch uwer noyt vergeten

,

Op dat wy ter bequamer tijt, l(d.ïo:i'j.

Tot Ikrkt' en niet tot welluft, eten.' J^' 5»v.5«

15-

Laet ons ons-felfs van fondcn vry, i.Ttm. 5,

In uwe liefd* en vrees , bewaren verf 11.

Onf herten ook met braficiy LHcii:^^»

En dronkenfchap doch niet behvarcn.

Maer geeft ons een beweeght gcmoet i.Cor. 8.

Tot trooft van die zijn in elenden, verf n
D z

^1

Dat
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r Vfalmeuy Loff-fangeH

ihid. V. 14. Dat \Yy vaa onien overvloet

Heh. 8: 11. Van herten haer een deel toe-fenden.

jföl;.2o:i7. Als ghy ons doet een volle ftroom

Van botpr: en v^n honigh gieten,

Is 't recht dat daer van weder koom
Yet op de dbrre landen vlieten.

16.

Tfal.6y*ii^ Lact noyt te veel onP hert en oogh

Gefett zijn op deefaérdfche goed'ren 5,

i.Tim. 6. Macr trekt daer door tot u oni hoogh

xetf. ïj\' O Godt , onP herten en gemoedVen.

Met yver laet ons daer na ftaen,

Jok. 6: i'j^. Dat \vy voor -al die fpijs verwerven,

Die niinrnerniccr en fal vcrgaen

,

Noch

Avond • Ghebcdt.

Op de WijTc : V Houdflik^ is een^gotde fdel{. Als volglit

:

DIS C J n'Yv S.

Z^r gelooft^ 0 Gudt en Ifeer, DAtghj tvéèr Dooi üwgoctheh engenade

P Om hét '

defen d.ï^h hewueh , En 'gcjpaert Voor aïï onge lukken fchade.

ï.

ZYt gelooft , ó Godt en Heer

,

Dat ghy weer

Door uw goetheit cn genade
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4

ende Geejlelfke Liedek$ns,

Koch ons In eeuvvigheyt ,doen ftervcn.

Op dat wy voor u met gcncugt

Alhier van uwe. gaven eten ,

En na - maels ii^ Hemels vreugt

Aen uwe tafel zijn geleten.

Daer ons tot in der ceuwigheyt

Geen fpijs en drank mcci fal ontbreken >

Maer t' aller tijt fel zijn bercydt

De volheit uwer wel lufts -beken.

20.

Neemt aen onP dankbare gemoet

;

Verhoort 't gcbcdt van ons alt'famen.

Ja Heer, wy bidck^n dat ghy 't doet

Om jefu ChrilH willen. Amen.

^5»

li

Dm. 14.

verfió/

Tfal.^. v.2.

Avond -Gbebedt.

CpdcWijrc! '*t Houwlrkismï goedefack, Ahv'^fghc:

Sjfiiii^iüigi
Zijt gelooft, 0 Godt en He'tr'yDatgh^ ^}m DooifiifrgortWtt lm'^^^^^

11

i
Om hebt defen daghhewaert,erigejpaert Voor aü' on'ge-luk.enfcbMlc,

Ons hebt defen dagh bewaert^ Ppï- 1
^ i.

Engefpaert r^r/.y.ö.

Voor air 0n2cluk.cn fchadc.
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r v3o VfalmeH , Loff-fmgm

2. -

Vfd.iy.\%. Ghy neemt altijt op ons acht.

En veracht

Tfd.i^^, ' Niet het maekfel ifvvcr handen:

\ferf^. Daerom -moetén wy te faem

P/4/.54.4. üwcnNaem'*
Maken groot in allen landen.

S-

Tfal. 95. ^. Heer, wy vallen u te voet

Met öotmoet,

E^hefy 11, En een kinderlik vertrouwen,

Biddende , dat ghy ons doch

Heden noch

In genade wilt aenfchouwen.

4.

rfal. 5i:.5. Onfe fonde fnood* en quact

Voor ons ftaet,

Die wy hebben weer bedreven

Voor uw aenfchijn defen dagh

,

Daerom ( ach !

}

Wilt ghy ons die doch vergeven.LUC. 11:^.

Pp/. 25: 7.

Phii.i.v.S.

i.Pet.i:ii,

121:4.

5' . .

Denkt op onfe Tonden niet,

Maer aenfiet

Liever uw barrahertigheden

,

Denkt op Chrifti pijn en noot,

En fyn doot.

Welk hy heeft voor ons geleden.

6.

Houdt ook over ons.xie-wacht

Defen nacht

,

O behoeder aller fchapen

Van het buys van Ifraël

,

Dat vvy wd
En gcruftehk inflapen.

Duyfternis
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ende Geejleüke l 'tedehens.

7-

Duyfternis dekt o\Tr al

't Aerdfche dal

,

En dé donkerheyt komt nader:

Blijft in fuiken llaet ons by

,

Heere, ghy

Die daer zijt der lichten Vader.

Goede Godt , wanneer vvy macr

't Aenfchijn klaer

Uwer vriend'likiieyt niet milfen >

Soo en fal ons quellen niet

Het verdriet , .

Van dc naclu of duyftemiflcn.

9-

Geeft uw Engelen bevel»

Datfe fnel

Komen om ons te bcwaken>

En dat fy rpndpm uns heen

In 't gemeen

Haren leger komen maken.

10.

Als onf lichaera flapen gaer,

Dan foo laet

Onlb ziele wakker blyven>

En laet, tot des Satans fpijt,

^ T' aller tijt

nwe" llefd' in ons bcklyvcn.

II.

Laet Èenauwtheyt , druk cn pijn

Verre zijn

,

Waken, braken, boofe droomen,

Swire fórgcn en verdriet

Laet doch niet

Over ons, ó Heere, komen.

Jef.6o:z,

Joh.iS'V'tP"

5/r.5i: 22.

Dat:

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Konlnkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



vfalmefii Loff-ftngen

12.

fftl. 144. Dat geen in -breuk hacft en fnel

verf. 14. Ons ontfteU'

,

Noch geen uyml ons verftoore.

Dat men geen gekryfch , gekarni $

Of alarm

Oyt op onle ftratcn hocre.

Boven al doch van ons keert

Ende weert

jftf/.4$: 2. Alle vyer en waters nooden

,

Die fomtyts met groot^r kracht

On- verwacht'

Komen fchrikkelik gevloden Daa

Avond-Gefangh

Tfigen dtn [MJ^ des naèhU.'

DIS C A N T ZJ S.

Godt ü mijn Uchtywienfoud' ikyreefen^be Heer is mij' nes levens kracht,

(7\

iriiiiiÜilÊil^
Voor ivienfoud' :k,Yervaert dan mfennky^eep niet voor denfchrikjernaiijf.

MÓnkandit ookfingen op dc wijfc van^e i'6.GcboJen; rf.#f o/> «aj ejc.Of

( foo men 8. regeltjes voor een verS Aeetnt;) op de wjjlc Tan Pfdm 66.

Singhtdm Heer in den g.wtfJhm Ltnfle: Ofna dc Mufi]ke geftcit

op onlèCefangb, Joo C/;nAiy>jo«gf//>jgw,

Godi
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ende Geejlelïke Liedekenu

14.

Dan foo lullen wy ons weer
Leggen neer.

End in vrede t' {amen flapen;

Want ghy , Heer > alleenc zijt

T' aller tijt

Ons een fterke fchilt en wapen.

Eynd'lik als onP uure naekt j

Dat ghy maekt

Eens een eynd' aen defe dagen >

Soo wilt onfe zielen , Heer

,

T' uwer eer,

In uw eeiTsv'ge rufte dragen. 9. 10.

Avoud - Gefangh

Te^en den Jchri^ des nachts»

B A S S V S.

Godt is mijn licht,w'ienfoud^ Onvreefeni' DeHm ü mij- nes levens krachh

6 6

ipB^iiiiili^
Voormen[otid' ikvervaert dan we-fen} Ikyreef niet voor denfcbrikder nacht»

GOdt is mijn licht , wien foud' ik vrefen? Vfal zj: i.

De Heer is mijnes levens kracht.

Voor wien foud' ik vcrvaert dan wefen ?

Ik vrcef niet voor den fchrik der nacht. V[d, 91; 5.

, E Al
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j ^ Vfalmen y Loff-fangm

VfaUiy.^. Al waer't fchoon dat ik foude komen
In 't dal der fchadtiw van de doot>

Geen quaet en foud' ik nochtans fchrojnen ^

Want hy is niet my in den noot.

'Exod. i^. Hy die geleydt heeft fynën volke

verf. 21. Op haren we^h foo goedertier

Vf.\oy.2^^. 's Daeghs met een uytgebreyddc wolke
Vfn j^i 14. En s nachts i^i^t een verlichtend vyer :

^

Pfal.^i: 9. Die fal ook over ,my gebieden

Des daeghs fyn- göedertierenheyt

,

En 's nachtes fullcn fyhe lieden

Ook by my zijn voor fyn geleyd.

ji^GC.ivAi. Laet vry de Satan zijn verbolgen

£ƒ>ƒ;. (j: 12. Met al fyn macht der diiyfternis,

Joh.Siii. Ik wil klockmocdigh Jefum volgen,

Die 't v^aere licht der v^erelj: is.

Soo ga ik niet in duyfternifle

,

MaerKebli'iietlichrdes^Ifevcn^ klacr. Soo

CjeeiLelikc blydichap der gelopyigeri*

.
f >

0

-i.

K^Uën leer vrolil? m den Heer y Mijn7jeVisilyd'\'tn Go^t.

Des mrelts vreu^t tk^niet begeer i lU^Sf ff(n Wfrdn [qU

Dj6
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ende G^ejldike liedekens,

Soo dat ik niet en vall' of glifle

Op mijne wegen hier noch daer.

Der boofen wegèlü zijn gantfch dayfter

,

En glat en (libb'righ over -al,

Waer op fy> met der fonden khiyfter

Geboeyt ,
genaken tot den yal.

Maer't padt der vromen islieéTefteni

Soo dat ik kan des levens bacn

Ook midden in de nacht wel trefïen

,

En fonder ftruyk'len daer op gaen.

Syn woort is voor mijn voet een lampe

En voor mijn padt een helder licht j

Soo dat ik veyligh voorder ftampe

,

Als ik dat houd* in mijn geficht.

Ey wilt doch by my blyven , Heere

,

Vermits de dagh nu is gedaclt

;

Met mijne ziel ik u begeere.

Dat ghy my in de nacht beftraelt.

Vf4,6i\ 5,

7^/: 16: 7.

Tmerb.i^,

V. 19. 24.

Pfal, 11^,

V, 105.

Jef.26:c,.

5S

Geeftelike blydkhap der geloovigeii.

B J S S V S.

iÉ^Éiiiiiii
Jk^ben feer vrooli\ in den Heer /Mijn üel is bl)/(C in Godt,

Des we-%€ltsvYeiigt niet bqeer ^lU^etf ccn we-relts fot.

E z
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fffibnen, Loff-fan^en

^ *—

"

DieCanaam foete dmyven ook^ Maer eens heeft recht gefmaekt

,

K4> pinkend ruyl Eg^ftijch look^ Soo gretigh niet en haekt.

Men kan dit ook fingen op de wijfc 5 Mijn \td herji nu
van vreugden uyt.

I.

^ef6 1:10. TK ben feer vrolik in den Heer,
JL Mijn ziel is blyd* in Godt*

yoh.i6:io. Des vverelts vreught ik niet begeer j

Sum. 13. Ik laet T een werelts fot.

v.ij.iö. Die Canaans foete druyven ook

Dc«M.24. Maer eens heeft recht gefmaekt,

verf. 2,5, Na't ftinkend vuyl Egyptifch look

IstanAW^. Soo gretigh niet en haekt.

2.

loh.i%\^.6. Al d'acrdfche vreiigt is als een lamp.

Die cierlik brandt en fchijnt,

Vrov. 20. Maer met een ftank en vuyle damp

verf. 20. Haeft uyt-gaet en verdwijnt*

£cd.j.\\6. Het lachen van een vverelts fot

Is even als 't geluyt

Der doornen onder cenen pot>

Joh. 20: Met korte vreugt is 't uyt.

5-

Levit. 6. Maer als het vyer op Godts altacr

V. 1 2.
1
3. Is blydfchap in den Heer

;

fhü.^.y.^. Het gheen hacr voedt, is altijt daer,'

Sy brandt en blaekt ftaegh meer.
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ende Geefielike tiedch^m»

6:^

?7

pi^ CAmm fie- te drupcn ook, ff»^ f^^^fi recht geffmekt,

Nrf't ƒ v«r/ E-^i/;- ri/?fe look^ Soo gre-tigh niet tn hackt-

En fchoonfe fomtijts fchijnt verdooft >

Als onder d' afcli bedekt

,

Een eeuw'ge vretigt blijft op onf hooft
i

Sy wordt weer opgewekt.

4*

O wereltfch menfch , fiet hoe ghy feylt

;

Wanneer ghy denkt of feght

,

Dat niemant, die niet met u feylt,

Kan vrolik zijn te recht.

Wy hebben uwe dwafe vreught

In't minfte niet van doen

,

En zijn in Chrifto meer verheugt.

Ais ghy wel foudt vermoe'n.

5-

O \ hadt ghy maer een drop gefmaekt

Uyt fyne welluft - bron

,

O ! hadd* u maer een ftrael geraekt

Van defe ware Son 1

*k Weet dat u haefl uw welluft zy

Als drek en flijk die ftinkt.

En enkel duyfternis, daer by.

Wat in de werelt blinkt.

B 3

i.Vet»^:^*

Iccl.i.v.i*

Jef.i9'.i9.

Prov. 14.

verf. 10.

i.Vet. 2; 3.

P/4/. 36: 9.

P/i 84: li.

Verheugt
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8 Tfalmen , Log-fangen

6.

Vhil.^. r.4. Verheugt u in den Heer altijt,

Tfal.iz:iu O ghy oprechte fchaer,

Ey fingt hem vrolik cn verblydt

Ghy vromen allegaer. Den

Bruylofts - Licdt.

DISCANTVS.

Ghy die des Houwltks banden Van's merdts aen- begin

Hebt met we ey- gen handen Ge- bonden na uw fin.

Doe ghy den man liet jla- pen Soo die- fe , vaft en ftijf^

Dat van u wierd gefcha pen Up fy- ne ribb' bet wijf.

Meö kan dit ook fingen op de vvijfe van P/alm 128. Saligh ü hy bevondm»

Siet voorts onfe Gefangli ; Ganffch murigh in vcrfiagm.

I.

Matth. 19.

5. 6.

Gerief 2.

V. 11. 11^

Ihid.

GHy die des Houw'Hks banden

Van 's werelts aen - begin

Hebt met uw eygen handen

Gebonden na uw fm-

Doe ghy den man liet flapai

Soo diepe, vaft en ftijf,

Dat van u wierd gcfchapen

Uyt fyne ribb' het wijf.

2.

Doe ghy daer na gelcydde

Soo foet en aengenaem
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ende Geefielike liedekens.

Den vrede Godts, die overtreft

Al't menfchelik verftant.

Dien vleefch en bloet veel min befeft9

Neem* in u d' overhandt.

P&i/.4. v.7.

i.Cor,2:i4,

C0/.3.V.15.

59

Bruylofts - Liedt.

B A S s V S,

Ghy die des Houw'Uks handen Van's werelts den -he gin

Hebt met ufp ev- ge» handen Ge- bonden na uw fin.

Doe ghy den man liet fla- pen Soó die- pe , vaft en (lijf^

Dat van u wierd ge-pha pen Uyt fy- ve riW het wijf.

De man en vrouwe beyde

Als met uw hant te faem

:

Op dat fe fouden leven

In eenen vleerdic twee,

Malkander vaft aenklevcn

In d' aengevangen Ee.

5-

O Godt 5 noch alle dagen

Doet ghy gelijk als doe;

Uw handt 5 na uw behagen >

.

Brenght elk de fyne toe.

Ghy wilt , dat onderhouwen

Sal wefen dit verbondt >

Dat man en vrouw fich trouwen

Tot 's werelts lefte ftondt.

* • •

Bphefy.^j,

Gelooft



Gelooft zy uwen Name,
Dat ghy deel' lieve twee

Dus hebt geleydt te fame

Door uw beftieringh mee»

P/4/.i58:8. Ey tnaekt uw eygen werken

Doch nu Yoorlpoedigh, Heer:

Laet uwen Geeft haer fterken

En trooften meer en meer.

5-

TfaLizZ'.i. Geeft datf u vreeien mogen,

End in uw wegen gaen >

Op datfe met haer oogen

Sien uwen fegen aen.

Gen* ?o; 2. Wilt doch van haer niet weeren

Des lichaems vruchtbaerheyt,

Soo *t ftrekt tot uwer eeren

En harer faligheyt.

6,

Laet hare kmd'ren buyten

Tot yeders vreugde gaen j

PfaLiiS'.l. End als olyve - fpruyten

Rontom haer tafel ftaen.

Ja laetfe ficn de kind'ren

Van hare kind'ren weer

,

Daer Satans rijk door mind're

,

Maer 't uwe fterk vermeer*.

Ibid, V. 6,

A^Qcd. 22.

r. 17.20.

Tot dat eenmael na defen

De Bruyloft van het Lam
Sal aengekomen wefen:

O datfe doch haeft quam' 1

Op dat W7 mochten blyven

By 's Hemels Bruydcgom

,

Daer eeuwigh fal beklyven

De waere vreugt al -om.
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ende Geejlelike Liedekem, 41

Lof cnde eygenfchappen eender deugdclike Huys- vrouwe,
befchreven in het laetfte Capittei der Spreuken Salomons.

Men kan dit fingen na de Mufijke , ende andere aengewefene Sang-wyfeïi,

geftelt op onfe Gelangh ; Godt n mtjn licht O'f. Fol: 32.

Wie fal gelukkigh hier verfchijnen

Die eene deugtfaem* huys-vrouw vindt?

Want verre boven den robijnen

Is haer weerdy , die 't recht befint.

2.

Het hert haers mans , haers vvaerden Keeren j

Tot allèf tijt op haer vertrouwt

;

Soo dat hy h\ geen goet ontbeeren

Van 't ghene daer men huys van houdt.

Sy doet hem^goet» na fyn behagen.

En nimmer daerentcgen quaet,

Soo lange fy in hare dagen

Hier met hem leeft en omme-gaet.

Woir ende vlas foekt f' aen te flepcn

,

En wérkt met luften harer handti

Sy is gelijk des koopmans fchepen

:

Sy brcnght haei' broot van verr' aen landt,

5-

Sy ftact al op , na hare wyfe

,

Wanneer 't noch is als nacht geheel,

Sy geeft haer. huys- gefmne fpyfe-,

Haer maegdeo. het bcfcheydcn deel.

<>..

Sy denkt fecr necrftigh om een akker, •

En krijght hem eyndelik ter handt:

Van harcr handen vrucht fy wakker

Een aengeaaincn vvijn^aert pl^nt.^

Sy
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4* pfalmny Loff-fangen

7-

Sy gordt baer lijf> als die vol moet is

,

En fterkt haer armen ftaegh met kracht.

Sy fmaekt dat haer koop -handel goet is:

Haer lamp en gaet niet uyt by nacht.

8.

Sy fteekt h^r handen na de fpille9

En laetfe luftigh omme-gaen:

Haer hande- palmen zijn niet ftille,

Maer vatten fneegh den fpin-rok aen.

9-

Sy breydt haer handt -palm tot den armen

Door mede - deelfaemheyt ook uyt

:

Voor den nootdurftigen die karmen,

Sy nimmermeer haer handen fluyt.

lO.

Sy vreeft niet voor haer huys van wegen

De fneeuvvj of diergelijke leedt;

Dewijl haer gantfche huys daer tegen

Met dobb'le. kleed'ren is bekleedt.

II.

Sy maekt voor haer met kloeke finnen

Secr fchoon-gebeeldt tapijt -cieraet:

Van purper en van't fijnfte linnen

Is hare kleedingh na haer ftaet.

II.

Haer man is in des Richt -huys poorten

Door fyn onfaghlikheyt bekent;

Als d' Outft' in't lant te famen foorten

En hy terftont daer is ontrent.

Sy maekt fijn lynwaet met haer handen.

En fy verkoopt het met gevein :

Sy levert ook ii> verre landen

Den koopman gordels na fyn fin«



end4 GeeHeliki Liedeh^ns,

14.

Met fterkt' en heerlikheyt der zeden

Sy foo bevalligh als fe magh

Haer t* allen tijden doet bekleden:

Sy lacht eens om d* aenftaende dagh.

Sy doet haer mont met wijsheyt open:

En op haer tongh is goetheits leer.

Sy fiet hoe haer huys - faken lopen

:

S* eet broot der luyheit nimmermeer.

16.

Haer kind'ren fich te faem opmaken >

En roemen wel - gelukkigh haer:

Haer man fal immers haer niet laken ;

Hy prijft haer, en hy feght, 'tis waer:

17-

Seer deugd'lik hebben vele vrouwen

Gehandelt in haers huyfes ftaet:

Maer in voorfichtigh huys -op-houwen
Ghy alle die te boven gaet.

18.

De fchoonheit en*t bevalligh wefen
Is ydelheyt Hechts en bedrogh

:

Een vrouwe die den Heer fal vrefen >

Moet meerder zijn geprefcn doch.

43

Geeft haer, foo dat het elk magh merken,
Van harer handen vrucht de eer:

Laet in de poorten hare werken

In*t openbaer haer prijfen feer.
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^4 Fftlmeti^ Lojf-fangen

Lof- fangh ende Gebcdt der Kinderen.

Op de wijle ; Ofaligh ,
l^exligb Bcthlehem. Of

(
2. verfen voor I.gefbngen)

op de wijfe van Pfdm 138. Ik^dujih^u , Har , uyt V hmcngront.

I.

P/4/.8.V.5. OHcyligh Godt, die uyt den mont
Der kind'ren en der fuygelingen

Matt. 21. U lof cn kracht volmaken kont,

verf. 16. Ghy doet ons tot u vrolik lingen.

z.

Hoe fwak ook onfc kintsheit ly ,

Dat fal uw eere niet vermind'ren

;

}^Utth. II. Ghy gaet den wijfen wel voor-by

,

verf. 25. En opcnbacrt u aen den kind'ren.

5.

2.Cor.i2:g. Ghy toont in fwakheit uwe kracht,

i.Cor.t:27. ja kieft het fwakke voor het fterke,

j8.2(^. Voor't groote> 'tgheen men niet en acht^

Op dat men uw genade mcrke.

4-

Matth.ii. Als eertijts met een l>eld*re toon

r. 15. 16. Die kind'ren riepen in den tempel,

Hofanna Davids ware Soon,

Beweeft ghy hier van een ^xempeL

5-

2bid. Het was der Schrift -geleerden fchaer.

Die fweegh , cn haer ook woud' doen fwijgen>

Macr Jeius toond', hoe ghy van haer,

Schoon jonk cn teer, u lof kondt krijgen.

Soo willen wy dan ook, ó Heer,

Na onf geringe kintfche krachten,

U vrolik fingen lof en eer

,

Hoe wel 't dc wcrelt niet mocht achtent

7-

Wy zijn, 'tis waer , heel fwak en broos,

5. V. 2. Soo dat wj ftruyklen t' allen ftonden

:

(JmSi 21. Oni' hert is van der jeugt aen boos.

Dc
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efide Geejielike lUdekens,

De dwaesheit is daer in gebonden.

8.

Maer wilt ghy doch gedenken niet

Der fonden onfcr jonkheit , Heerc

:

't Berouwt ons datfe zijn gefchiedt.

Vergeeft i' ons doch , tot uwer eere.

9-

O Jefu , die door 's Vaders raet

Selfs een fwak kint hebt willen wefen ^

Doch fonder alle fond' of quaet,

Ghy fult ons door uw bloet genefen.

lO.

Wy weten d' inhoudt uws gebodts

:

Laet tot my komen ook de kind'ren »

Want fulker is het Rijke Godts,

En wiltfe niet van my verhind'ren.

II.

Ghy neemtfè vriend'lik in uw arm.

Én zegent haer met uwen handen.

Uw liefd' • ó Jefu , maekt ons warm >

En doet ons in weer -liefde branden,

12.

Verlicht ons in uw kennis, Heer,

Uw Heyl'ge Geeft van ons niet fcheyde >

Die ons air .uwen wille leer'.

End in uw reyne waerheit leydc.

Laet ons in u opwafl'en ftaegh,

In heyligheyt en alle wysheit •,

Ja laet ons nimmer werden traegh

,

Tot dat ghy ons bekroont met grysheit.

Of foo ghy door een vroeger doot

Ons voor het quade wech wilt rapen»

Soo trooft ons in den leften noot>

En laet ons falighlik ontflapen.

F 3

45

Pp/. 25: 7,

Luc, 2; II.

Heb. 4: 15.

l.Joh.iij,

Matc. 10.

verf, 14»

Ibid, V. j6.

i,Cor.i4'J,

Joh. 14: 26.

Job. 16: ƒƒ.

Bph, 4: 15.

Col.i.v.io,

Rom.iii tl,

Vrov.ióisi,

Jef 57:2.
I. Cor. 15,

r.5.i8.2o.

Tegen



ril

'

rfaUneny Loff-fangen

Tegen het lange uyt-ftellen der Bekeeringc.

DISCjéNJVS,

^ Verheydt niet om u te hekeeren Tot God den Heeuvm u-wefond\

noch 'mltgeen ujtftel meer hegeeren Van dagh tot dagh.vmfU' offond'-.

M4fr 7oet nut goet, enUet hetquaet. Want morgen iit mtfchtmte lm.

Men kan in dit Gefan^h de twee laetfte regeltjes Van elk Véfs uyt - laten,

enX alfö het felVc fmgen op de wijfe van dc lo Gehoden Heft op

endevoortsni de Mufijkc en andere melodyen.

aengewefea by onfe Gefanghj Soo ChrtjUjke ,ongelmgc7t,

I.

Svr <v2. X7 Erbeydt niet om u te bekeeren
Sjr.^.V,4. Y (>^^, den Heer, van uyye fonds

Koch wilt geen uyt-ftel meer begeeren

Van dagh tot dagh, van ftond' op Itond :

pr ? A- !<;. Maer doet nu 't goet , en laet het quaet,

JacX 4- Want morgen is 't miffchien te laet.

De tijt der boet wcrt u ontnomen

,

TC c<- ld Wanneer de doot komt on- verwacht

,

JlJtl: ^^ Want on- voorfiens de Heer fal komen

V 4 3 .44 Gelijk een fnelle dief by nacht.

i'.tL/.^. Soo doet nu 't goet, en laet het cjuaet,

M.iv.z. Want morgen is 't milTchien te laet.

Kn fchoon u noch veel tijt waer over

.

Ghy wordt daer door tc beter met,
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ende Geeflelïke liedekens.

Tegen het lauge uyt- ftellen der Bekeeringe.

B A S S V s.

Verhejfdtniet om u te bekeeren Tot Godtden Heer, van u-wefond',
J^och wiltgeen uj^tpl meer hegeen Van dagh tot dagh,vanfond opftond*:

5,— UI

:S:5:?k:g:r~—

Maerdoetm*tgoet,enlaetbet qtuetyWant worgen istmiffchien te loet,

Maer maekc uw Tonden meer en grover, Sjr.y. iS.

Ja Kiekt ak onder haer gebiedt.

Soo doet nu 't goet> en laet het cjuaet.

Want morgen is 't miflchien te laet.

Die nu tot boete niet bequaem is

,

Sal 't morgen noch veel minder zijn

,

En daer de fond* foo aengenaem is

,

Daer vleytfe ftaegh met fchoonder fchijn.

Soo doet nu 't goet &c.

5-

Als mooren verw, als luypaerts vlekken, l^-H'^h
Kleeft vaft de langh- gepleegde fond':

Wie fal beftaen haer uyt te trekken

Soo diep gewortelt in den grond f*

Soo doet nu 't goet &c.
6.

't Is waer, de deur van Godts genade

Staegh den boetveerdgen open ftaetj

Nochtans foo komt hy wel te fpadc , VyvV' 1:24.

Die



li \

TfAlumiiloff-fatigm

Die hem, tciwyl liy roept, vcrfmaedt.

Soo doet nu 't goct &c.

7-

LUC. 15. Dacr fuUcn vele komen loopen,

V. 24. 25. Wanneer de deur gefloten is

,

En bidden, Hecrc doet ons open,

Macr al haer hoop (al wefen mis.

Soo doet nu 't goet &c.

8.

Roept dan niet langer , morgen , morgen, '4 Noch

'

Bet;eerte tot Godt , om den korten tijt defes levens

wel te hefteden.

DISCANTVS.

^ Gmtfch weymgh ujn de dagen vanm^n leven , E« ve- Ie quaetshehb'

h
ik^daer in be-dre-ven In y- deï-hep ben ih^ mtjn ja- ren
If^UULf «f/ VL- lil V%.lk . '

^ quyt, 'i^H^ifc'^* y^Gtidt.ge- leeft ' 'de mnfte tijt.

Men kan dir ook fineen op de wijfe van P/.i/»»'8 • O onfc Godt , cn Heer fcer hoogh

vcln-cfm. Of ( wanneer men 2. vcrfon voor t. of 8. rci^cltjcs in elk vers ncemr;

opdc wijfe v.in Vf.dm x^.'lkU H ^^e,, &c. Of; Vfdm 32. Jld hmjtc fyn

m'.sdm crc. Of ;
?(4>n i^^. Mi^n hm unit meen [eer fclmn ltedt voort-

bringcn. oi'; P/://. 144. Gdooft ^rGoit mijntrooSl tot aken tijden. Ut
•

o^dcmif'ci Pxn iooi>-yr:/ji diehctc d geflmitbcöiin^^^
^ Gantlch
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etide Geejleliki Liedekens.

Noch wilt niet wachten op het left

,

Maer wilt uw ziel by - tijts verforgen

,

Denkt , d' eerfte boet is ook de beft'.

En doet nu 't goet &c.

't Is nu de dagh en tijtj dies heden 2.Cor.6:2»

Terwijl ghy fyne flem noch hoort) Heh.y.j.ij,

Verhardt uw hert niet tegen reden

,

Maer brenght bekeeringhs vruchten voort» Matt.}: t,

En doet nu 't goet Sec,

Begeerte tot Godt , om den korten tijt defes levens

wel te hefteden.

B A S S V S.

Gantfchweynlgh T^ijn de dagen van mijn leven y En ve-le quaetshcbb*

ÉpÉiiiiilii
ik^ daer in be- dre- ven : In delhcyt ben ik, mijn ja- ren

quijt, \Hcbb^ «, o Godt, gekeft de minïie tijt.

GAntfch wcynigh zijn dc dngen van mijn leveil , Gen.^j: 9.

]'En vele quacts hcbb' ik daer in bedreven

:

In ydelheyt ben ik mijn jaren qiiijt, EccL6: 12.

'kHcbb'
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50 Tfatmen , Lef-fangen

*kHebb' u, ó Godt, gelecft de minftc tijt.

2.

Kw». 15:11. 'tis ccnmael tijt, ja meer dan tijt, ó Heere>

Dat ik tot u voortacn mijn wegen kecfc

,

"^ob. 14: 5. Eer ik genack' het cynde van mijn perk,

Jc/np. v.4. En d' uur , waer in men niet kan doen uw werk.

5-

po; 12. Leert my doch eens alfoo mijn dagen tellen.

Dat fteeds mijn hert de wijsheit magh vcrfellen».

En dat ik my in mijne pelgrimfchap

,

Niet op enhoud',maer dacgliks voorder ftapp'.

4.

Hom. 14:7. S Het leven, dat wy niet aen u en geven. En

Klachte cnde Gebedt eeus boetveerdigen foudaers.

D I S C A N T V S,

^

./ . > , , j "^i ' So» (wacr foo proot en ve- Ie mackj,
)4t.ik^mt)n mtsdaet al- Ie (taegb } ) 0

Jloe ivel il^ vaek Hrf erunigh te ver-rnjf- den haek.

Men kan die ook fingen op de wijfe ; Jcb hab mein facb Gott hcimgdtdt.

I.

Threfi.^:S9. Hcyügh Godt , ik treur' en klaegh,

^dc.^.v.z. V^Dat ik mijn misdaet alle daegh

Soo fwacr foo groot en vele maek

,

Hoe wel ik vaek

Het crnftigh te v^^rmvden haek.

Mijn
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ende Geefieitke Liedekpis,

En heeft te recht den name niet van leven

:

't Was beter dat de tijt noyt waer gev;Ten:

,

Die t' uwen dienft niet is bcfteedt op 't meeft.

5-

Drijft van my uyt des werelts liefd' en luftcn

,

En laet mijn ziel in u allecne ruften

,

Op dat , wanneer mijn uur gekomen is

,

Sy eeuwighlik blyv' in behoudent*i

6,

Geeft dat ik foo mijn padt ten eyndc loopc.

Dat ik in 't waer geloov* j in liefd' en lioope

,

Af - fcheyden magh ; en d* eeuwig* eere - kroon

Ofltfangen uyt genade' tot een loon.

5t

1. Joh. 2.

V. 15.1^.

Joh. iz: I.

2. Tim. 4.

verf. 7. 8.

Klachte ende Gebedt eens boetveerdigen fondaers.

B A S S V

one'^ltg^^^^^^ en H'teghy
soof^^^^^^ en ve^U maek.

Dat tkjntfnnwdaetal- Ie dae,(rh
^

Hoe wel ik.va^k. i^^t ernfitgh te ver my- den haek»

^ •

Mijn fonJcn zijn cykies aircc

Geworden als htt fant der zee ,

Sy gaen al over d' hooghflc top

Van mijnen kop.

En klimmen hoogh ten hemel op.

G z

Udt. verf. 9.

P/4/.38: 5-

Ach!
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5* Tfalmen^ Loff-ftngcn

3f^r.9«V.i» Ach 1 waer inijnoogh een trane-bron>

Dat ik genoeghfaeni vveenen kon

!

Want fchoon ^k kermde nacht en dagh

,

Te weynigh , ach

,

Souw nochtans wefen mijn geklagh.

4-

Jef.io.v.$' Waer fal ij^rmy nu keeren heen?

O goede Godt, tot u alleen.

Ik weet en kan niet feggen meer,
Dan ditj ó Heerj

VfaL^i: 6. Ik hebb' voor u gefondigt feer..

Luc.iy.ii* 'k Hebb' in den Hemel en vooru
Misdaen, ó Vader, en ben nu

Niet weert dat ik uw kint mecf heet'

:

Maer 't is my leet,

Dat ik oyt tegen u misdeed*.

6.

Ey neemt my aen in uw genaed*

,

Al konV ik tot u vry wat fpaed*.

Hiih.'j: 19. Ghy kont wel in den diepen gront

Der zee terflont
•

Wech werpen mijne fware fond'.

7-.

jer.^i: 18. . Wilt ghy , ó Godt, bekeeren my,
Dat ik te recht bekeert foo zy.

oen. i: IJ. Ghy die my hebt gefchapen, Heer>
Wilt my ook weer

l.Tit. 1:3. Herfcheppen tot uw lof en eer.

8..

Op dat ik magh. van nu voottaen

f/i/.iip:^. Oprecht in uwe wegen gaen,

luc. 1:75. Soo langh ik lev' in 't aerdfchc dal,

Iuc.2i:i'S. Tot dat ik fal

i^'.^^w.S: 23. Verloft zijn namaels heel end al..

V S AL M
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(1*

fttde Geeplike Liedekens,

V S A L M CXXX.

Op de vvijfe van

Pfdmno.Vyt de diepten, $ Hem. Ofna deMufykCjendc Sangfc.

wyfen.geftck op 'tnacft- volgende Gefangh.

'kn oep* uyt dc diepe gronden-

tSk Van mijn elend' en fmert 5

O Heerc, t' allen ftonden.

Tot u met mont en hert.

- O Heerc, wUt doch hooren

^ Mijn ftem wanneer ik fpreek

:

Laet günftighlik uw ooren

Aenroerken mijn gefmeek.

2.

Soo ghy , ö Heer , dc fonden
-* Soo nauw wilt gade flaen:

Wie fal dan t' een'gen ftonden

In uw gericht beftaen ?

Maer by u is vemevingh,

Op dat men dies te meer

Voor u met vree!' en bevingh

Magh wandelen, ó Heer.

Ik wil den Heer verwachten

,

N^ijn ziel vei-wachtet hcm>

'k Hoop' op de fterke krachten

Van fyn Deloft en ftem.

Mijn ziel vol angft en forgen

Wacht hertüik op den Heer

,

Veel meer dan na den morgen

De wachters, ja veel meer»

G 3,

15

Dat
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?4 rfilmm, Loff'ftfigen

.4-

Dat Ifracl lankmoedigh

Op Godt ook hoop' en beyd' >

Want hy is overvloedigh

Van h^yj en goedigheyd. Ja

Des boeiveerdigen toevlucht tot Chriftum.

DISC^NTV S.

Gamfch treurii^h en ver-r jla-gen Is nnjm xjel y 6 Heer,

Om dat ik nü' mijn dagen Gefindigt hei;^
.f»

feer.

^ Mijn mtsdaet is ge- maffen. Tot aen den hemel, hoogh:

O l ktni' ik. tune- pUf- fel Vjt -jfor- Kn up mijn oogh '.

Men k»n dit ook fingen op de wljfe v.n P>/. tfei^ït":

l^andai, Fol, 35»

1.

antfcli tr<?uuj?:h cn vcrllagcn

VJ Is mijne ziel, O Heer»

Om dat ik all' mij« jdagen
Gcfon-
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sj

kiOf;

Cl

euie Geejhlike tiedekens.

Ja hy fal uyt genaden

Syn volk van IfracI

Van all hacr miflcdaden

Verloflen haeft en fnel.

?5

Des boetveerdigen toevlucht tot Chriftum.

B ^ S s V s.

SUliËliS-ifi
^Qmfch treurtgh en ver-jla-gen Is mijtje l^iW, b Heer

^

Om dat ik^ aü' mijn dagen Gefondigt hehh' foo [eer,

U^n misdaet is ge-wajfen Tot aen den he- melyhoogh:

O l kond' ik^ tra ne - piaffcn Vjt - ftortcn tip mijn oogh t

Gefondight hcbb' foo fccr.

Mijn misdaet is gevvafl'en

,

Tot aen den hemel , hoogh

:

O .'kond' ik trane-plaflen

Uytftorten uyt mijn oogh

*k \Vcet nergens Iiulp te vinden

Als maer alleen by u

,

O Jefu mijn beminden

,
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Vfalnmt , log-[angen

Joh. 6: $7. Tot wien ik kome nu:

*k Hoop vaft en wil geloven»

Tfal.'yV.i^. Dat een verflagen hert

Van u niet afgefchoven ,

Maer aengenómen wert.

3-

Ghy zijt om defer oorfaek

Gekomen hier beneen j

T.Joh.i: I. Dat ghy foudt zyn een voorfpraek

Der uwen in 't gemeen.

Matth.1.1. Ghy hebtfe ftaegh ontboden

verf 28. Door uwe vriend'ükheyt;

Ik kom' ook op uw -nooden

,

Want ghy my meed' verbeydt.

4-

Jcf.^o: 2. Wilt ghy na 't herte fpreken. En

Hec fuchtcn eens fwakken khaepkens tot fynen

Herder Chriftum.

T> I S C A N T V S.

2tze:i:¥:±:i:±:t~

^ O Gbj Herder u-wer [chapen i Dien mijn üel dföo hemmt

,

Dat Je verges vreugtkAn rapen , Dan daer f u aüeejte rindt-,

^^-„^.---^-^---^ ::-:|:$:|:|:|:?:?: 'rtt

^ Seghtmyaen.tvaer dat ghy weydet-, Waer ghy uwe kudde leydet In

1 de hu-te van den dagb , Daer fe vcyltgh fchujlcn magh.



tndc Geefeitke Lkdekitis.

En trooften immermeer,

Ey laet dat zyn gebleken

,

Want ik 't met angft begeer.

Ik wenfch te hoorcn even

Dit woort foo wacrd cn foet

;

Uw fonden zyn vergeven,

* Mijn foon , zijt wel - gcmoet.

5-

Deef acngename woorden

Verqüikken mergh cn been :

Mijn ooren noyt en hoorden

Soo trooftelike reen.

*k Wil hier op vafte bouwen

En wefen on - bevreeft

:

Sterkt ghy mijn fwak vertrouwen

Door uwen Hcyl'gen Geeft.

*Of[zijtdocU.-

Epbef^nC.

Het fuchteu eeos fwakken fchaepkeus tot fyneo

Herder Chriftum.

B A S S V:\ S,

^_.J A-C-l:—I— J 6—

—

.^.tt-r_jL._ ^ p
O ghy Herder u- wer fcbapen^ Dien mijn x.id alfoo bemint j

Dat fi nergens vref^t k^n rapen, Dandaerfu allee-ne vindt

Segt mj aen , waer dat ghy tceydet j U^ér gfjy mve kiidde leydet In

de hit- te van den dugti , Daer fe ve)'ligh fdmylen magb

H ' Men

I
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r 13

Men kan het ook fmgcn na de Murykegcftelc op pnfeGclangh j
Bruyd^gom der gdoov^ge :(tdcn, •

.

jQh.iO'.yi. /^\ Ghy Herder luyer fchapen^

Vv' Dien mijn ziel alfoo bemint

,

Datfe nergens vreilgt kan rapen,

Dan daer V u alleene vindt i .

Seght my aen, waer 4at,;^hy 'weydet,

Waer ghy uwe kladde ieydet

In de hitte van den dagh

,

Dacr fe veyligh. fchuylen magh.

li'^cb, 3 4.

verf 14.

Vfd. 119;

verf. IJ 6^

l9b. lOllSé

verfii.

Luc. 15:4.

5.<>.

Ach l ik ga* iri allen hoeken

Van dit wydde \Vbefte dal

Ruft en goede weyde foeken,

Waer ik die beft vinden fal.

Dikwijls komt my d' hitte fteken>

Dat ik ben by-na befweken ;.

• Dorft.cn honger cjuellen mfi -

Noch feer fcherpeh'k daer by.
^

3-

Ja ik beft als een verloren

Schaepken afgeweken feer >

Dat nochtans nu wenliht te hoorcn

Synes herders ftemme weer*

Maer ik-b^n foo fwak en teder.

Dat ik van my felfs niet weder

Tot u keeren kan > maer ghy

Selvc moet opfqcken my-

'tEehe fchaepken van üw hondcit >

Dwalende met naer gehic;h ,

Trekt u, dat ghy u af-fondert
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Van de neg'n -en - tnegentigh

,

Om 't verloor'ne weer te vinden >

En dat felve vaft te binden

Op uw fehoudercn^, verheugt»

Roepend' elk tot defe vreügt.

5-

Als een' herder fult ghy weyden

XlWe-ÊudHe teer en fwakj

Die daer (oogen fulp ghy Jeyden

Sachtkens ende niet gemak:

Ja de lammerkens , die karmèn

,

pok vergad'ren in uw.ar^nen^i
,

Énd haci*\ drag^jn in uw ^cfïboif

,

Eer ghy. |i4erJaet ih" denjioöt^

^
' 67

'

Weydt my op de rechte wegen >

End op vvcydpn, d;^er ik niet

Met diCn iKjnger' Benj veHélgen

,

NocU de dor^ my doé verdciet .*

Daer 'de' hitte niet.dooF-45reke,

Noch. de fonne my niet fteke.

Mijn ontfermer leydt my facht,

Daer het water fpringt met kracht.

X9

Uf.Aox 1 1

.

IQ.

H » Dé
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Vftlrnénl tojf-fan^ert
'

De boctvcerdi^ fondarefle , weeoentle aen de voeten

Jefu, Luc. Cap. v,i i, S,6,ècc.

DIS C A i^,^ V S.

n fu^Mkhen of dniv'ge mm lit^ dife vrouii- hier hringm ,

Dk midiin cf de mMltijt hoer StejV n'h in hmt dnngen^

^ imr d' wertd vm ha- re fmen En kfnfe «iet ujt-jprekin

'tGevoelentvreemt gewodvan'thert : WAtm^hhm doch ontbrekenl

wrAt fvvarigheyt of droev'ge maer

Magh <iefe vrouw hier bringen

Die midden op de maeltijt hacr

Soo yv'rigli in komt dringen

Door d'ovcrval van hare fmert

En kan fc niet uyt-fpreken

't Gevoel en't vreemt gewoel van't hert;

Wat magh haer doch ontbreken?
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E

ettde GeefteUks Imkhenk 6i

De boetveerdige foudarefle , weeneiide aea de voeten
Jefu. Luc. Cap. vu. jf^. &c.

B ui S S V S,

.
-H-'-»-»-<>

9

d

I

^r4t ri^-hejt »f droevge maer Magh dcfe vroutv hier bringen ,

Die midden op. de maeltijt hm Soo jvrigh in komt dringen !

9 43

Door d'overvd r<<» ha-re fmert En ké^fc u/t- jpre- hen

6 <;

"tGevoel en't yreemtgewoel vant hert : Wat maghhm doch ontbreken l

Noch fpreektfc niet, macr fuclit en hijgKt

Van weemoed langs hoe fwaerder;

Hacr hert als in hacr mont op-ftijght,

Als fy den Heer komt naerdcr.

O hert, ó treurigh herte fprcekt,

VVilt't ampt der tongh bekleden.

Want Jefus weet wat u ontbreekt, 'Joh. i: 25.

Ook eer hy hoort uw reden.

Siet hoe hacr oocen door't gedrangh

H 5
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fit

Van tranen open berftcij,

Door ware boet , en lièfden's - clwangh

Tot Jefum dtc haet perften*

Sy dcrfhe^m pi^t recht;^cl^ouwen aen>

BevvulVVan hare fortde

Blijic lichter aen fyn voeten ftaen.

En weent nyt V -herten gronde.

. , 4-- ^

Sywil omKelfeh Karen Heer ^

Maet derf het niet aenvaerden 5

Dies valtfe met haer aenficht neer,

Al weenend' , op der aerden;

Da^r maeltfe fyne voeten nat--

• Niet heoJ^ trane - jplaflen

,

Als of fy {
' in een water - badt

Hem vriend'lik wilde wafl'chen.

5-

Dewijlfe niet weer af en b.et,

Hoe langsi'hoe meer bewogen,

Soo 'neemtle k hayr haers hoofts te baet^'

Om daer naed* af te droogen.

Sy geeft fyn voeten kus op kus,'

En falftfe metliaer falVe,

Op dat fe 't vyer haers herten bluflch*

Dat rhadde: fyoen !t ^alve.

Ghy toont, :ó Jefu, dat veel meer
Deer tranen u verblyèn^

Dan al des Pharifecn' eet

Met fyne lekkernyért.

O ! dat ik u dir tracn - banket

Soo med' op- ofl^ren koitde,

Op dat ghy ook op miji^ gebedt

Vergaeit ^1 naijne- foiidê l
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:

mdé Geeplike ltede\eaü

7-

Och t dat mijn hooft nu water was

,

Een traen - fonteyn mijn ooge

,

Die vloey' niet heele ftroomen ras >

En niet foo haeft op - drooge l

Soo foud' ik dagh en nacht , ó Heer»
Om mijrtó fonden weenen;

En \ föuw *t beklemde hert wat w£ei*

Verlichten van fyn fteenen.

8.

I)och giet' ik nu geen tranen -vloet

Tot "waflchingh uwer voeten,

Gfiy.glct een beek Varxidiérbaeï bloet;

. Dat fal mijn druk verfoeten.

ilw bloet is d'opene fonteyii,

Die my van aHe Ibnde

Kan vvaflchcn ende maken reyn

Nu en ten ceuw'gen ftonde.

Dien ghy niet wafcht, en heeft geen deel

Aen u of uw genade
j

Maer dien ghy wafcht, is reyn geheel:

Dies roep' ik vroegh en fpade-,

Wafcht niet alleen mijn voeten , Heer,

Maer 't hooft en d* handen t'famen.

Ja wafcht mijn ziel , en *k fal niet meer

My voor uw aenfchijn fchamen.

Zach.ly. I.
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^4

Trooftelike bcdeukinge ende toe . eygeninge der woorden

Chrifti Afoc, 22. vetf, 17, m. dorfi heeft ,
kome ere.

J5 I S C J 2^ 7 V S.

Vwmnt ,0 Heer , ii en- kel foe- tig- hejft : Ge-

iüüi
"

-vw feer fchoon de wjr- rhf drffpt en rloej-t.

I.

C.«f.5:i<5. T 1 W mom, 6 Heer, is cnkcl foetigheyt-:

TfaiAK'- vj GcnaccV is op mv lippen uyt gclprcyut

;

C.«f.s:i5. Sy zijn als met den leliën befproevt,

\Vacr van feer Ichoon de niyrrhe drupt cn vloc)N

sa
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^^^^

I

.r^ll

ende Ceeflelikë liedekens. ^5

Trooftelike bedenkinge ende toe - eygenin^e der woorden
Chrifti A^o€, 22, verf, 17, pic dorjl heeft , kome &c.

Vip monty 0 Heer , is en- kel foetigheyt : Ge^

ttded' is op ufp lip' pen ' ujft gè]prejd(

;

6

Sj zJjn als met den Ie- ii- en kjpmjft , IFacr

van [eer fchoon de m)r- rhe drupt en vloejft.

2.

Wanneer .wy zijn benauwt door angft en fmcrt, Uf.6i'. 2.5.'

Soo .trooft ghy ons , en fprcckt ons na het iKrt. fef 40: 2.

Mijn ziel gaet uyt van wcgeh 't groot vcrmaek, Cant, 5: 6.

Dat fy geniet in uwe foete fpraek.

Nu roept ghy weer-, Soo wie dm dorjl heeft ^ koom'; Apocal, 22.

Die wil, die neem' , als uyt een vollen ftroom > verf 17.

Geheel om met des levens irater nu.

I Deef'

W
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66 Tfalnieu , I fff-fangm

Dcef* uwe ftem heeft my gelokt tot tt.

4-

Roept ghyfe die daer dorften^ Heer, w'cl-aen,

Soo kom* ik dan vrymoedigh tot u gaen

:

Ja fclve weet ghy mijner zielen ftant,

P/. 14 j; ^. Die voor u is gelijk .een dorftigh lant.

5-

Tf4l,6y. 2. Mijn ziele dorft na u (ghy weet het, Heer,)

Mijn vleefch verlangt na u van herren fecr,

Als in een lant dat dorr' is ende mat

,

Om dat het langh geen water heeft gehadt.

6,

Ik^w'tl feer geern* ( ik loov' u , om dat ghy

thil. 2: 15. Het willen felfs eerft hebt gewerkt in my )

lk.mli en't is al mijnes herten luft, •

Dat mijnen dorft: ilu moge zijn gebluft.

7'

Job. 4: 15. Geeft my, o Heer, dat watet, dat my tiet

Na't water dorft' het gheen de werelt biedt,

End ik by haer niet om te puttcft kom

,

lW.r,i5. Wacr naer mea dorft met fmerte wederom.

Ja geeft, dat ik voortaen magh walgen van Met

ToevKicht tot Chriftunji

DrSCj^NTVS.

.iÜiiÉ
Je- Cu ,

waerhejt , wegh , en Ie ven , m tot den Vader Ufdt , Dte

i}hy d* lee- ne kont w; ieym Der :(ielen fa-H^- *K)t , Der

tot
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eude Geejielike Liedehens»

Het ghcen dat niet verfadigen en kan,
J^f. 5J: z.

Maer mijne ziel in u haer een ge ruft

Haer t* aller tijt in vettigheyt verluft'.

9-

Mijn arme ziel noch geit noch prijs en heeft > ihid.

Die fy u voor des Uvens water geeft;

Doch alles geeft en fchenkt ghy ook om niet,

£n Tonder dat belooninge gelchicdt*

lO.

Hoe lieflik kont ghy onfen dorft verflaen

,

'Als wy daer van haeft fchijncn te vergaen

!

O facl'gen dorft, die foo verfadight wordt! Matth.y.^*

Sy zijn feer arm die't aen dit dorften fchort.

Ghy hebt gefprenglit een mildcn regen, Heer; Vf.6S: lo,

Ghy hebt gefterkt uw erftènifle weer,

Wanneerfe was geworden moed' en mat.

En troofteloos van dorft daer neder fat.

Laet my na u doch dorften vrocgh en laét^

Op dat ghy ftaegh foo mijnen dorft verflaet

;

Tot dat ghy my hier-namaels ceuwigh drenkt ffal. ^6: 9.

Uyt uwe beek va« welluft die ghy fchenkt.

Toevlucht tot Cliriftum.'

B A
]6

y^- fu W4erhe^t,we^b en leven ) Die tot dm Vader leydt. Die

Chj 4lr ke- ne my <^even Der üete» pi- lig- hej/t , Der
'

1 I tot
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<5S Pfalmett, loff-fangen

tot^den VadïT'hjdt AchltotwknSoud'tkjlie'H^Ahm «, ^

jdig'hcp. 's Levens iroovtBrëgtgy voortDoor mi^bejfl'- ge

iiöiiiiiiii
Jlf^- re ?

/ff- rr.

Dat ik.

Jé. 14: 6.

Aclor,^:iZ'

Job. 6: 68.

O Je- fa. Wilt my door ttv Geef verMiten

Door-wondt mynüel foo met uip Itefdens jéieken

•4/

ge-loov , op ^rff wVf hefivijk;

al 't ^oet des werelts aifjf als yl^^

I.

1

Joh.i.v- 5..

IMC.IJI ^

Efu, wacrheit, wecli en levctt.

Die tot den Vader leydt,

Ghy allcene kont my geven

Uer'zïelen faligheyt.

Ach tot vvien// Soud' ik vlie'ni

Als tot 11 , ó'Heere ?

"s Levens wooit // Brenght ghy voort

Door uw heyl'ge leere.

Ö Jefu^ x^nlt i-ny doorm Geeft verlichten .

Sterkt mijn geloov' , op dat ik niet befwijk

:

Door-wondt mijn ziel foometuwliefdens fcliichten>

Dat ik al't goet des werelts acht als flijk.

2.

Doet my uw genade voelen

Als eencn water-vloedt?
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ende Qeejieüke Ltedekens.

tot dm Vader Icydt Ach tot wïen Soud' if^ vlieii. Als foT U vV"
7.ie4en fa-ltg-hej^t . 'sL evens woon Brtgtgy voort Door uw hejl'ge

Bee-^rc ?

iee- re.

O Je- fu, wilt my door uw Geeft ver-lichten

,

Door-wondt mijn ücl [qo met uw lief- dens fchichteny

- "'5f« 5^- ^«'^v' , op dat niet befwijk.

Dat ik^ aVtgoet des we- rclts ikht" als jlijk.

Om daer meed' my te verkoelen

In der verfoekinghs gloet

:

Dat ik niet // Door verdriet

Magh flaeiuv - hertigh vvcrden >

Maer in noot // Totter doot

En ten eynd' volherden.

O Jefu, wilt my nimmermeer verlaten >

Op dat ik u verlate nimmermeer,
Hoe foiidt ghy doch mijn ziel oyt konnen haten

,

Die ghy tot u dus hebt getrokken, Heer?

Wilt my als een zegel fetten

Doch op uw hert cn arm

,

End op al mijn fuchten letten

,

Wanneer ik treui' cn karm*.

I 3
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70

I.

, ffalmen , löf-ftngeh

Tot dat ghy // Eenmael mj
Helpt van al mijn quel - ruft >

En niy haeft // Eens verplaeft

D.acr ik leev* in wel-luft. O Je.

De geloovige gevoelende hem felventot Jefum gctrpkken,

heeft een vaft vertrouwen van fijne volhcrdinge.

D I S C A NT V -S.
^

^

^ O mijn üd^mlt hetH be- minnen , Die u heeft veel meer be-,.

n
»>i«f Alséen^Va- der ojt^fyn kint, O Wjf«

, Die « tt/f ^e- na'de jont, ^at^^ hem bemmnen kont.

Men kan dit ook fingen op dc wijfe ; uih een uytgtflmen Balfem. Sietonfc

Gcfangli } Looft den Heere ,
mijne ^ielt' Fol: 6.

1.

^
P/4/. iS; 2. Mijn ziel, wilt hem beminnen

,

II Die II heeft veel meer bemint

FfaLio^. Als een Vader oyt fyn kint:

verf, 15. O mijn ziel, wilt hem beminnen,

i.Jofh^, Die u uyc genade jont,

veïf 19% t)at ghy hem beminnen kont.

Niemant

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4C6



ende Geefieilke lUdekeHs:

O Jefu, wilt doch langer niet verbeyden ,

Komt doch , ey komt , want ik verlange fecr> Apof, 22.
Ik kan van u niet langer zijn gefcheydcn ; y, 17.20.
Komt doch , en wilt vervullen mijn begeer.

71

Dc geloovige gevoelende hem felven tot Jefum getrokken ,
heeft een vaft vertrouwen van fijne volherdinge.

B ^ S S V S,

O m^n ':(iel,wïlt bem hemmen , Dïe u heeft veel meer be^

6 h

mint Als een ' YAder a^t fin km, O m^u :^el , wik hem be-

mimen Die u ujii ge-n^-de jont. Dat gh^ hem beminnen kont.

Niemant kan tot Tefum komen «

Soo de Vadep tiem niet trekk',

En een dorft in hem verwekk'

Tot de ware levens ilroomen.

Hy heeft ons (ó liefdcns fchat
!

}

Niet v\'y hém eerft lief gehadt.

*kVoel, O Jefu, my getrokken

Door uws Vaders ftcrkc handfr^

Joh: 61 44.

Apoc: 21,

verf. 1 7.

V, 10. 19,

Jer:^!: 5.

'kVocl,
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7*

Jioj. 2; 13.

1 . Joh. 4.

verf 18.

^oh. 6: 57,

[1. Twi.2.

Jer. 31; $.

pfal. 30:8.

Ioh.io:i.27,

'kVoel een foete liefde brandt

Hert en ziel tot u aen - lokken:

't Is uw liefde dat ik koom

. Voor uw aenficlit fondcr fchroom.

4-

'tMbet tot u doch allfgader,

Vriendelike Middclaer

,

Ernftigh komen voor of nacr.

Wat u efenmael geeft uw Vader,

En die tot u komt, ó Heer,

En verwerpt ghy nimmermeer.

5-

'kBen ook feker, dat uw Vader,

Die my dus getrokken heeft,

My ook nimmermeer begeeft,

Maer tot u fal brengen nader

:

*t Goede werk in my gewrocht

Sal ten eynde zijn gebrocht.

6.

Schoon ik fomtijts koom te duchten,

'kSal't doch houden voor een gunft

Als ik door een heete brunft

On-geveynft tot u kan fuchten.

Mits dat fulks gewerket zy

Door uws Vaders Geeft in my.

'tSchaepken, Heer, van u verkooren.

Dat ghy by fyn name weet

,

Dat ghy kent aen fyn gebleet>

Sal uw lieve ftem ook hooren.

En zijn willigh en bereydt

U te volgen vvaer ghy*t leydt.

8.

'tEeuwigh leven fult ghy't geven,

Kimmer fal 't vcrlooren gaen:

Nicmants macht en fal beftaen

(Schoon hy met geweldigh ftrevcn
N<?ch
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tnde Geefelihe Liedekens.

Noch foo fterk daer tegen kant)
Om 't te rukken uyt uw hant.

9.

Wie fal my nu konnen fcheyden
Van de liefde Chrifti noch ?

*t Is geheel on - moog'lik doch
D' uytyörkoor'ne te vèrleyden:

'•k Wdrde dcx>r Gocjts kracht bevvaert^
Dies , mija ziel , zijt onbefwaert,

\' 10.

Want ik weet wien ik geloove >

Seker ^ijnd' hoe hy vermagh
Te bjefvaDen , 'tot diendaeh

jDat mifiliiieyland komt vaii boven.
Dit nitjn pandt , ,dat -by hem is

Wech - geleght alfoo gewis.

Ik en roem* niét op het mijne,

Mii^r pp H -fondament mijns Godts

,

't Welk foo va{ï ftaet als eèh rots.

Dat de Heere kent dé fyne,
] a de'fyné' kent de Heer ,

En fy kennen hem ook weer.
12.

Lact de vafle hergen wijken.

En de heuvelen wank'len vry,

Syne goetheyt fal van my
Nimmer wijken, noch .befwijken

;

En fyn heyligh vreed' - verbondtJ-- nO ^ \

Sal niet wank'Jen t' een'ger ftondt.- U V->

.
«3-

D' Heere fal 't voor my vol - enden

;

Uwe goedertierenheyt

Is, ó Heer, U?:Geuwjg|>eyt:3

,

Wilt uw ^unft noyt van my vvenden,
Laet niet varen imjnermcer

Uwer handen werken weer.

K

lom, 8:55,

Matth. 24,

i.Per.i: ^.

1. Titn. i;

V£jf, 11,

2. T/OT. ïiV
**"

verf, 19. «

jfe/;. 10:14.

3r^/54:io.

Tfal. 138.

m/.8.

Men
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Tfalmerti Loff-fmgm

Men moet Gcdt dienen de jeugteiKip jonge Jarco.

D I S C A N T V^ S.

O on- he- doek- te jeagt , Die in des werelts vreugt Ver-jlijt utt^

Bn %4t foodwaes en donty Dat ghym ou-derdom SUfhts meet voor

beHe ja- ren

Godtte jpd-ren.

Denkt ghy dat hy te vree'n Metfulk^een dienfi ü ^

Op- of- fe-ren aen Godt
j
Sjn jokken fyn ge-

neen : Ghy moet utv be- fie dagen

bodt In u- we jonkheyt dragotu

Men kan dit ook fingen op de wijle van Pftlm ? . Hoe retl ü des volles , Hetr. Of
met 6. regeltjes in elk vers

) op de wijfe van den I.of-faak Marie ,
Mijn

yd maekt groot den Hecr.Oi j Simeons , N« lattghy HteropHcht,

On- bedachte jcugt,

'Die in des vverelts vreiigt

Verflijt uw befte jaren,

Vm*22:tS- En zijt foo dwaes en doni>

Dat ghy uvv ouderdom

Slechts meent voor Godt tc fparen.
#

Denkt ghy, dat hy te vréên

Met folk een dienft is ? neen

:
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e)ide Gfejlelike liedekens. 7T

Men moet God: dienen in de jeugt endc jonge jaren.

,

B A S $ V S,

siiiiiiiilii
O m- be- dachte jeugt -iDif in des trereltsvreugtVerfiijt utp

In T^ijt foo dwaesendm ^ Datgbjiuu^ ouder- dom Slechts meet voor

he-fie jaren , Venktghj dat hj te vree'n Metfulkjcndietiïiisi'

Godt tejparen. Op- of- fe- ren aen Godt
;
Syn jokken fyn ge-

neen: Ghy moet utP he- fie dagen

kodt In u- we jonk: hejt dragen,

Ghy moet uw befte dagen

Op - oft'eren .len Godt

;

Syn jok cn fyn gcbodt

In uwe jonkhcit dragen.

2.

*t En is geen goede roeni

,

Des 'jonkheits eed 'Ie bloem

De weiclt foo te geven;

End als men niet meer kan

De werelt dienen, dan

Te willen Godc leven.

K i

Tbren.

verf 27.

j.Cor.y. 6.

Sap.z: 6.7.
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7^ Pfilnten^ Lof-frngen

j.Joh. z. De jonge jeugt is fterk,

verfi^. Becjtiaem tot Godes werk ,

Syn woort kan in haer blyven

!

EccU ii: I. Maer d' oude dagen 2Ï]n

„Yol on - gemak en pijn

,

I>!c allen luft^vojidrvven.

Dfe 't'tjuade fich gQvvent,

A^ervolght het tot den endt

,

Hy kan 't niet wel af-leeren,

Soo Godt door fyn genaed'

Heel wonderlik fooTpaed*

Hem niet en doe bejceeren.

^P^r. 1 3:23« Sal ook een moprmjLn wel

Veranderen; fyti vel?

Een luypaert fyne vlekken? Soo

Verwakkeringeder Chriftelike en godtfaligejonkheirt

D / S, CAyl(^ Ti V S.

Soo Chriftc- Itj- ke jongc-lingen , Soo Cbri- Jle-lijke maegden-fchaerj

Sliiiiitiill
- Soo wilt den lof des Heeren fingett, Soo wilt hem dienen v»or en naer.

Men k'Ji dit odk fingcn op de wijle vaade i o. Geboden ; Heft op uw hert <ye.

Ofi Die door des tvenlts woejie haren. Siec voorts de Mufijkc cnde Sangh-

vvijfcn gcpsft op onfc Gcfanghj Godt h mijn licht ercFoh-jZ.

Soo
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ende GeefteUke Ltedfk^^,

Soo fult ghy tot het goedt.

Die fteeds het quade doet,

U konnen ook verwekken.

Wel - aen i terwijl ghy meugt

»

Van nu aen, in uw.jeugt,

Laet u wel onderwijlen

,

Op dat ghy noch, rnijn kint.

Alsdan de wijsheyt vindt,

Wanneer uw hayrcn grijicn.

De goede vrucht verbeydt,

Want weynigh moeylikheyt

Wert eerll daer in verfleten

,

Maer weder hacfl: en ras

Sult ghy van 't fchoon gewas

Na uw believen eten.

) 1 . Gdlé 6: lo.

Ibid. r. lp,

20.

Verwakkeringe der Chriftehke en godcfalige Jonkheic.

B ui S s V s.

Soo Cbrifie- lij- ks jon-gelin gen^ SQoClmJie lij kemaegdeH-fchaer,

6

ipipiliijlië
Soo wilt den lof des Heeren fingen , Soo wilt hem die- ncn voor en tiaen

I.

SOo Chriftelijke jongelingen,

Soó Chriftelijke' macgden-

K 5

rdiaer; ,

. py: 148:1 2.

. Tf, 6S: z6.

Soo
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7« Vfalmèn^ Lo'jf-ftngen

Soo wilt den lof cfes Heeren fmgch i

Soo wilt hem dföiien voor en naer.

2,

. Bccl. n; 9. De dwafe jeugt magh mét feeh^ên

Zijn in haer ydclhéyt verblydt*

EC(L Xi; X. Denkt ghy in uwe pnge dagen

Aen uwen Schepper ftaegh met vlyt.

3-

z. Tiw. 2. De domme jeugt magh haer befmetten

' verf 12. En foeken vreugt in dit of dat

,

Ff, 119: 9» Houdt ghy na Godes woort cn wetten t

D^ie meer verheugen, reyn uw padt.

4-

Awos, 2:11. Godt wil ook uyt den jongelingen

Verwekken ware Nazircen

,

Die hy van 's wereks yd'le dingen

Af-fondert tot fyn dicnft alleen,

5-

Niet d' oude koude kreup'Ie jaren,

Maer 't celfte van uw friflche jeugt

Moet ghy tot fynen dienft bewaren

;

Daer raed' is hy op 't meeft verheugt.

6.

Ghy doet in 't Hemelfch 't mceftc voordeel

,

Wijl uw memory is foo vaft,

t Verftant f(>o rijp, en fcherp het oordeel;

't Cheen d' outheit flijt, iu u nu waft.

'^ef 30: Nu xyn uw oogen end uw oorcn

r.2 0. 21. Bcquaemft, om Godes heyligh woort

%efl^: 15. Met vrucht te lefen en te hooren:

u?€t,i : Nu bloeyt noch *t gheen foo haeft Verfoort.

Nu
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eijde Geefeühe Lkdekettf,

8.

Nu konnen tongh en ftem hem ecren

,

En d' handen werken op het beft >

De voeten na fyn Huys haer kecren,

Het welk al af-gaet op het left.

O hoe behaeght het Godt den Heere>

Dat in het eelfte van fyn jeugt

De menfch met luft hem dien* en eere,

Verfakend* yd'le werelts vreugt

Syn woort alsnoch in onfen dagen

Tot haren lof en cere noemt

Die in haer jeugt na fyn behagen

Haer maekten door haer deugt beroemt.

II.

Draeght u ook heyligh en mannierlik.

Dat ciert u meer, als zyd' of pluys;

De hcyligheyt die is leer cierlik

Tot lange dagen Godes huys.

12.

Men fal u pryfen in uw leven.

En na uw leven noch veel meer.

Godt fal u uyt genade geven

De kroon der hcerlikheyt en eer.

Tf.7i: 2S.24,

Bph. 4. z8.

Gen.^j: 2.

1. Sanu

*Jer, 1: 6,

LUC, 2: 42,

2, Ttmy.is»

I. lim. 2.

verf.^* 10.

pp/. 93; 5.

Tm* io:7«

i,?et. 5:4.

Sucht

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Konlnkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



go -Pfalmetiy loff-fingen

Sucht ende begeerte ua eeii vry gemoef.

D I S C j4 N T V S,

Soe-te Jefujtn^n he-mittde , Wanneer fd het dóch gefcBelnj

Dat ik.u al- leé- ne yinde , End aïï and're dingen vliê'n'

mm
Wan- neer fal ik^ u mijn hm Uet fp m- ge- krop^ . te fmert

fiemiael linnenfooontdckl^en^ Als mtjn fitu- nen dm toe firekzkenl

Men kan dit ook fingen op de wijfe van P^f^hn 42. Ms un hmg(j^%ht,Q H(ere,

ï.

QOete Jefu, mijn Beminde,
C5 Wanneer fal het doch gefchie'n

,

Dat ik u alleene' vindc.

End air and're dingen vlie'a

!

TfaL6i: 9. Wanneer fal ik u mijn hert,

^^Jaflf.Y. TVlcTfyff ittgckroptefmert,

verf 1 5 . Eenmael konnen foo ont - dekken

,

Als mijn finnen daer toe ftrekken

!

^ïlnlj{.v.6. 'k Wenfch met bidden ende fmeken,
Met veel tranen en geween ,

Mijn begeerten uyt te 1preken
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ende Geefielikf Lhdeketis,

Sucht ende begeerte oa een vry gemoet.'

S ^ S s V s.

tl

Soe-tê Jefu, mijn he- minde y Wanneer ftl het doch gefchien.

TVAmeer fal ii^ u mijn hertt Met fyn in-ge-kropte fmert\

Eenmael konnen fio om- dekken, Als mijn fimen d.ier toe ftreh^nl

In het ftill niet u ailleen. Thren. 5.
Gliy end ik , qn nieraant meer > yerf. z8.

Weten wat mijn ziel begeer;

Dies wilt alles eens uyt-dryven.

En by my alleene blyven.

3-

Ach ! de vvercit met haer woelen

Doet my fuik een groot gevvelt,

Dat ik mijne ziel inoet voelen

Menigmael geheel ontflelt/

Allefins mackt fy ontruft

Mijn foo wel begonnen lufl

;

Ja mijn yver light vaek weder
ïn een oogenbiik daer neder.

L Somtij ts
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1. Joh» 2»

verj» i6»

4-

Somtijts komt de Werelt treden

Met haer welluft.voor dep dacli»

En fy biedt, met fchijn van reden,

My een vriendelike lach.

End hoewel fy geheel

Niet kan trekken in dit fecl

,

Nochtans kanfe my- verhind'ren

,

En mijn aendacht haeft vermind'rcn,

5-

Somtijts komtfe daer- en -tegen

My met druk en droeftieit aen;

Werpt my voor , hoe dat den zegen

En 't geluk voor-by my gaen :

Stelt my voor met flim beleyt

Vcelderhande fwarigheyt,

Dat ik tegen dank moet fchromen

't Gheen mifl'chien fal nimmer komeru

^'

'k Ben niet vveynigh ook beftredcn

Door liet moejelik bedrijf

Eccl. 2; 2^. Van foo vele befigheden

,

Die my vallen op het lijf.

heel. I ; 1 5

.

^kTrach-

Vierige begeerte ende verlaugen tot Chriftun).

VISÓANTVS.

'q

fchoone hoven aUe mm[chen, Toontn^m lie-f^^^^

üiPiiiiiÜii
mmt ikhcnkrmkvm Heidens mt; Allee» tot u » all mijtnrenjchen:

O Godtf
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-4 4

ende Ceejlelihe liedekem,

•k Trachte ftaegh t' ont-laften my,
En te vvefcn los en vry

,

Maer ik kan uyt 's werelts faken
Niet nd mijnen fin geraken.

t Is voor u, voor u, ó Heerci
Altefamen naekt en bloot

Wat ik m mijn ziel begeere ;

Gliy weet alle mijnen' noot:

En mijn heymelik gefucht.

Dat fich, k)nder veel gerucht,

Houdt in mijne ziel verfcholen

,

Is voor u ook "niet verholen.

8.

Soetc Jefu , mijn Beminde

,

Wanneer fal het doch gefchie'n >

Dat ik u alleene vinde i

End air and're dingen vlie'n

!

Wanneer fal ik u mijn hert.

Met fyn in - gekropte fmei t

,

Eenmael konnen foo ont - dekken

,

Als mijn finnen daer toe ftrckken 1

«3

1* Sanu I.

verf, I

Vierige begeerte ende verlangen tot Chriftum,

B A S S V S. ,

i
I
lÜiliÉiÉiÉifii

C.-' O fchoone'.bffvm alle menfchen, Tmit my uw lie-fe-lti^ aenfcbtjn,

.
i^^-^'^mik^bcnk^^^^ U aü' mtin ^nfchen:

é^'Jr • V Lx OGodt,

i
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V.n hrr ook fineen op de wijfe van P/^U f 8 .
G^^ K^^i^^^mn .

f^c»

X.

p/4/.45: 5.

Cant. 2: 5.

P/4/. 15: 1.

P/rf/. 88: 2.

OSchoone boven alle menfcbent ^

Toont my uw liefelik aenfchijn , .

Want ik ben krank van Ikfdens pijn;

Alleen tot u is al mijn wenfchen:

O Godt, ik fock' u nacht en dach,

En roep' gcftadigh, ach i ach l achl

2.

Cant. 4: 6.

Röw. 8:13.

Ach \ wanneer {al dien dagh eens komen

,

Dat ik tc recht verloft zyn fal

Van dit aerdfchi dorr' en matte dal;

En dat ghy my fult 'met de ftroómen

Van uw welluften drenken , Heer ?

Ach l ach l wanneer ? ach l ach l wanneer ?

3-

?rA. 41: 2. Geen-dorfligh hert en kan vcriange»

Na *t water met foo groote kracht»

Als na u mijne ziele tracht

,

O Godt, mijn Heyl, want all' de gangen

Des werelts met al haer geraes
^

Zijn mijn verdriet, hclacs 1 helaes!

pjd. 56:9.

1Xer.1r.3u

Hoe langh, ó Heer, fal ik noch fuchten,

En moeyelik on» - fwerven hier

,

Daer ik moet daeg'liks ftcrven fchierr'
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S5

tnde Ceeftelike Liedekens,

6 ^6

O Gadt, ik^fieki u nacht en da^h. En mfgeüadiih, ach! acbUchi

Mijn ziel ftelt al haer vreugt in 't vluchten
Tot u , na 't Hemelfchc paleys ;

O foete reys ! ó foetc reys.'

Trekt my, foo fal ik ha u loopcn,
Laet my vernieuwen mijne kracht,
Want ik u mijnen Heer venvacht;

Lact ik op u foo vycrigh hoopen,
Dat ik het acht Voor foet gefangh,
Tc roepen , ach hoe langh 1 hoe langh

!

i.Laet my, gelijkervvijs den arcn^l

,

:

Ppvlicgen bpven in de lucht
j

End aliüo door een diep gefucht.
Met vleug'icn van verlangh opvarend*,

Uytroepen met al mijn begeer
j

Waer toeft ghy , ó itiijnHeer , mijn Heerj

Hoe langh, 6 Jefu, fal ik beyden.
Eer dat ik eens by u fal zijn,

End aenfien uw verklaert aepfchiin >

*k Wil gcerh* om u van :t lichaem fcheyden.
Dies kom, mijn zielens Bruydegom,
Ay kom doch haeftj ay kom ! ay kom

!

Cant, 1: 4.

ThiL 1: 2j.

L i Qereydt.
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r

f

f

S<5 ffalment Lojf-fangen

Bereydtwilligheyt ter doot , ende verlangen na

: Chriftuai ende de ialigheyt.

IVmom [oud, 'tk^ met vermaken Niet na mijn omhindingh haken

^ Soud' ih^ [chromen '"vagif: d^ dooty Dlè tf^n zjeU^ [onder. Jffa- geity

1.

iliiiiiiiiii
Sal tot Je[um o-ver-dragffti èófT [è rt^ in Abr'ams [choot ^

Men kan het ook hngen op de wijfe ; Groö^e Godt , die d^aerdfche Goden, Of;
Laet uw dienflkncchtgam in vredm, OFj 'Ats dehooge mot hy tijden^

r.

WAerom foud' Üc rtiet. veirnHaken

Niet na mijn ontbirjdingK lukcn?

5^^.41:5. Soud' ik ^<:hromQn -voor de doot

»

"Joh. 5: 14. Die mijn zitlc, fondcr tragen,

Sal tot jefum óverdragen ,•

r«fa*":iZi Daer fe riift in i^br'ams fchoot ?

t :ï :\\'\'. -2.

Joh.6. r.Ö.' OcK oP*t gheen ik venvicïit , 'quam

,

En Godt mijn begeert* iri 'acht haïn l

Km.-j:i^. 'k Souw dan over't fonden-pak.

Dat ik magh foo noode dragen,

Noyt behoeven weer te klagen,

Maer

i
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



ende Geeplike Ikdehptu

Bereydtwilligheyt ter dooc , ende verbngcn na
CTviftuai ende de faligheyt.

S A S S V

87

3
mcromfoud: ik^met vermaken Niet na mijn ombindmgh haken}

Soud' ik^fchromen voor de doot. Die m^n zjelcy [onder tragcn.

iMiiiiiili
Sal tot Jefum om- drAgen, Dm fc run m Abr'.viK fcboot ^

Macr eens ruften met gemak.

Wat foud* ook dit tijd'lik Icvcn

My voor vrcifgt of vvelliift geven

,

Die *k voor mijnen Jefus koos?
By wiens aengcficht alleen is

Lieflikheyt die ongemeen is >

Vreed' en vrolikheyt altoos*

4-
Wercit, al uw vreuct is dollieit,

Als ik denk* aen dcic vol heit

Van d* on - fprekelijke vreugt; ^

Schoon ghy my ook ftaegh toe lachtct

Met uw voorfpoet, ik veracht et,

'

Als on-foct, by decf geneugte

Pftl.i6:iï.

2. COY. IZ.

verf 4.

Hadd'
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m

Mat. 16127.

Bcclef. 2.

10. II.

Rom. 8: 2j.

l.3föfc.^:2.

lUC^ 1: 29.

Apocal. 11,

lf.17. 20.

,Jtfdlmn^Lóf'fangtn.

S-

Hadd* ik all' des werelts fchattcri;

En wat hier het hert kan vütteri,"'

Wat fouvv my doch helpen dat.

Als ik mifi'eri moell die ghene,

Dien ik houde ijiaer allecne

Voor mijn hooghfte vreugt en fchat?

6.

'k Houd* in Jefu mijnen Heere

Meerder rijkdom , wcUuft, ccrc.

Als ik in dc vverelt laet'

:

Die vóof d' Hemel kicft deef' acrdc

,

Kentfe bcyde niet , na wacrdc

,

In hacr gantfch verfcheidcn ftaet.

7'

'k Voel', ó Jefu, my bevangen

Met een innerlik verlangen

Na uw tegcnwoordighcytj

Om , vcrloft van 't aerdlch gcw'eiiieU

tl t' aenfchonwen in den Hemel

Immer end in eeuwighcyt.

8.

Laet uw knecht eens gaen in vrede

Tot die vreugt , waer van airede

Is een voor -proef in mijn hert»

Die foo liefelik van fmaek is >

Dat daer by al't aerdfch vermaek is

Enkel qucllingh ende fmcrt.

Jefu, die my dus bcg'nadight,

Wanneer fal ik zijn verfadight ?

'k Segge door uw Geeft , ey komt*

Ghy feght, ja ik kome haeft'lik:

Ja, komt Heere Jefu haeft'iik

;

Amen. Heere Jefu icomt.

Pc
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ende Geeftdike Liedekem.

De geloovige begeert van Chrifto getrokken tc
werden, en te loopen.

Siet de Mufijfce, ende aenwijfinge der Melodijen, by onfe Gcfanch •

Cp, mijn ^id, om Godt te loven. Fol: i6.cn i8.

I.

'klTTÜ na u alleen verlangen,W Heere Jefu, t* aller tijt;

U alleen wil ik acnhangen, i, cor. 6»
Want uw liefde my verblijdt. verf. 17.

Wilt my krachtigh tot u trekken , Cant, 1 : 4.
Dat ik heftigh na u loop : .

Wilt vermeeren end opwekken Lm. 17: 5.
Mijn geloove, liefd', en hoop.

'

1.

Soo ik kond' , ik liep veel fneller

Als een hert of hinde doet, 2.Sdm.2i: ^4,
Macr mijn vleefch , dien fnooden quellcr , Gd. 5:17.

Houdt op d* aerde vaft mijn voet.

*k Wcnfch te vliegen als een arent , 7<'/40*5
Waer mijn hert maer los en vry

,

Maer veel dingen (ach ! ) béfwaren't.

Dat ik als gebonden zy.

5-

Loop' ik fomtijts wat ik mooghe, G4/.5.V.7.

'k Ben licht traegh en moede weer; Heb.iznz,
HefC ik my met kracht om - hooghe , Thil. ^: 14.

'tDuert niet langh, haeft dael' ik neer.

Ja ik kome vaek te glijden Vrov.24x16.

En tc vallen hier of daer, i.Cor. 10: 12.

óm dat defe lactfte tijden i.Tim.y.i,

Soo gevaerlik zijn en fvvaer.

4-

Als ik dapper voort kan ftappen, P/4/.84: 8.

Ben ik in mijn ziel verheugt

:

Als mijn treden weer verflappen,
J^f'ly"^M VocJ



rfalmcHj Loff-fangcn

Voel' ik niet dan ongeneugt.

Jef 59; J. 'k Ben befchaemt, dat ik fie loopen

Tot dc vverelt 's werelts kint

,

Dapr ik nauwliks koom gekropen

Cant.i.v^'j. Tot u dien mijn ziel bemint.

5-

Jet. 3 1: 5« Trekt my met uw liefde - banden >

Goede Jefii, Irekt my voort;

Cant. 8: 6. Laet tot u mijn yver branden

T' aller tijt , gelijk 't behoort.

Alles wat my doet vertragen

Of in mijnen vvegh belet,

Lact van my, na uw behagen,

Langhs Iioe meerder zijn verfct»

6.

Pfal. 119, 'kSaU foo ghy mijn hert doet open

verf. 32. Door 't gevoel van uwen Geeft >

t Padt van uw geboden loopen,

Vfal, /\6: 5-. En zyn nergens voor bevreeft

;

A[i.io:i/\. 'k Sal geen dink te mocylik achten

,

Om te ftellen in het werk.

Vhd. 4: 13. Veel vermagh ik door uw krachten,

E^h. 6: 10. 'k Ben door uwe fterkte fterk.

7.

F/^ii9:5o. O mijn trooft in mynelende. O mijn

Het geeftelik Houwhk Chrifti eiide der geloovigcn.

DISCu4NTZrs.

Bruyixgom der geloov'ge z,ielen, Seght doch wat ghy in ons faeghty

Vat u alfoQ bC'\tclcn} Al t'on-ïejn msfulkc^nmae^ht,

Oth'
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tttde Geefielïhe Liedeketjs,

O mijn hulp in mijn verdriet.

Met u loop' ik door een bende

,

End en vreef* of valle niet

:

Laet een leger my om - ringen,

End een heyr zijn t' faem- gerot,

Over mueren fal ik fpringcn

,

Als een helt, met mijnen Godt.

8.

Ghy mijn fterkte fult mijn voeten

Maken, als der hinden, graegh

,

Datfe vaerdigh loopen moeten,

En niet werden moed* of traegh.

Ja op d' hooghten van der aerdc
*

Sult ghy my doen rijden trots

,

Tegen ai wat my vervaerde.

Als vcrluft in 't hcyl mijns Godts.

Tot dat ik eens werd' ontbonden

,

End in vrede tot u ga,

Daer ik u ten eciiw'gen ftonden

Na mijn fm fal volgen na.

O .' dat doch dien aengcnamcn

En gewenfchten dagh haeft was /

Heerc ]efu, komt doch, Amen,

Ja komt , Hecrc Jefii , ras.

9i

enPfiS: 30,

Pfil. 27: 3.

2.Sam.22: $0»

ettPf.tS: ^0,

Jef^0:11.

Vh'tl, 1:23.

luc. 1: 29.

Afoci^: 4.

Apocal. 22.

verf. 20.

Het geeftelik Houwlik Chrifti ende der geloovigen.

B ^ s s V s*

Bruydgom der gdoovge zic-len, Segbt doch wat ghv in ons ftegbty

Dat wy u aLfoo be- vielen f Al t' on-rejii tp<psfulkjen mAcght

,

Ml Om
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Om 7nct u haer t ondertrouwen ^ Bn voor u-we Brujft te homven:

ik^ verwonder iny hierom j Al- der-fchoon- fie Bruidegom.

Men kan het ook fingen na de Mufijke gcftelt op onfc Gefangh j
O ghyhcrdcr Hwar fchapcn. Fol: ^6.

Hof i: 18.

pp/. 45:3.

Joh. 5: T)Ruydgoni der geloov'ge zielen,

IJ Scght doch wat ghy in ons faeghti

Dat wy u alfoo bevielen?

Al t' on- rcyn was fuik een macght>

Om met u haer t' ondertrouwen,

En voor uwe Bniyt te houwen

:

Ik verwonder' my hierom

,

Alder-fchoonfte Bruydegom.

2.

i^a/;. 16. Uwe Bruyt lagh in de plaflen

verf 6. Van haer bleet bemorft en nat ,

y. 16. Maer ghy hebt haer afgewaflchea

Door uw reyne water - badt.

ApBCuv."). In het bloet van uwe wonden

Hebt ghy van den drek der fonden

Haer gewaflchen om end om,
ILtbac.tUi. Alder- rcynfte Bruydegom.

?:

Apoc.y. 17. Sy was arrem end elcndigh,

Sy w^as leelik ende naekt,

P/: 45: 14. Maer ghy hebt haer heel inw^ndigh

i:(ech. lO. Voor u rijk en fchoon gemaekt..

yerfi^.
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mie Geeilfliks Liedekem,

Om met u hier t'onitrmmeenyin mor uwe Brun te houmen-
»C

IJ^ rerwonder mj hierom y Al- der-fcboonp Brujdegottu

Piiefterlik deedt ghy hacr Iceden

Na uw eygen lin beklcedcn,

Datfc ftont vercicit rondom,

Alder- rijkfte Bruydcgom.

4-

Als ik deeP uw groote liefde

,

Die met fuik een wond're kracht

Uwe teere ziel doorgriefde,

By my felfs te recht betracht'

,

Voel' ik my alfoo bewogen.

En foo krachtigh opgetogen.

Dat mijn mont moet werden ftom

,

Alder -foetftc Bruydcgom.

5-

Chrifte, doet my altijt blaken

Door uw foete liefde -vlam,

Dat ik yverigh magh haken

Na uw bruyloft , heyligh Lam.
Wilt uw Bruyt haeft tot u halen

In uw Koninklijke falen

;

KoQi doch haeft , mijn Lief, ey kom
Alder - lieffte Bruydegoip.

Jef6i:io,

'Rom.iou2.

^fh. 5: 25.

r<5. IJ,

2. Cor, 12.

Cmt, 8: 6,

Apoc. 19: 7.

P/.45: i6.

ApOC.22:t/,2fi,
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94
Tfalnmi) Lojf-fangén

Het fucliten der wedergeboorene van wegen de over-

blyt'felen dqs vleefchcs.

D J^S C A N r V s.

Ach ik dendigbfitfalé£ menfcbc, Vie'tquaetdoe tegen dankten wH,

^

£« niet doè't goet mer na ik^trenfihe l Hoe r^tcJ^tk^doch uyt dtt ge-

fcbil '. 'kjiebb' in Godts wet vemaek,mwetidigh: Uaer't vleeph k-

fr^dt den geef elendig !

Men kan het ook lingen op de Wijfe ; Hoe liggh' hier inM' ^^^""^^
'

I.

I^om. 7:24. A Ch.' ik elendigh fwakke mcnlche,

Ibid: V. 19, ^ Die 't quaet doe tegen dank en wil,

21^. En niet doe 't goet waér na ik vvcnfche \

Hoe raek* ik doch uyt dit gefchil

!

Ibid. V. 22. 'k Hebb' in Godts wet verniaek inwcndigli

:

GaI. 5; 17. Macr 't vlcefch befïrijdt den geeft elendigh.

Tfal- 38: 5. Soo langh op my dit fware pak leyt.

En
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Hetfiichteuckr wedergeboorene van wegen de orer-
blyffelen des vleefches.

B A S S V S.

f M 4^

3iï
Ach ïk^ e- lend'tg fwak^menfche^^^

En niet doe't goet waer na ik. tvenfche \ Hoe ueki ik,do(h uyt dit ge^

iipïiiiiiiliiilii
fchil!'k}Iebb' in Godts wet veYmael^inmndig'. Maer't vleefch he-

firijdt den geeji elendig l

En kan ik niet vrymocdigh gacn,

Ik vair van d' een in d* and'rc IWakhcyt,
ik ftmykel' als ik meen te ftaen.

Somtijts oprecht' ik my eens weder,
Maer üggh' weer onverhoeds daer neder.

Wien fal ik klagen dit mijn lyden f

U , goede Jefu , die my fult .

Van 't lichaem dcfes doots bevryden

:

Uw hulpe wacht' ik met gedul^,
'

Prov.24u6,

i.Cor.io:i2,

Uekiiii^,

Die



r

«Si

i

P/i/wf«, loff'fangen
-

'^efi\o:ii. Die tot den fchoot van uw genaden

Matt.ii-.iH, Roept die vermocyt zijn en beladen.

1. Cor. 15. Door u foo kan ik overwimien

verf. 27» End overheerfchen metter tijt

Al wat van buyten of van binnen

Mijn ziele met gewelt beftrijdt.

Ghy zijt een hulp en trooft der fwakken^

End helpt haer dragen hare pakken.

5-

Kow.d: 17. Ghy hebt my van 't ecwelt der {onde

i8. Aireed* gemackt foo verre vry,

Dat ik, als in voorleden ftonde,

Haer vviUge flaef niet meer en zy

Soo dat , hoewel fe my acnkleve , Noch-

£?e werelc heeft geen ware ruft noch geluklaligheyr,

DISCANTVS^

wentfch} en d wat fy heeft , Een-mael In der hacft U bc-

OW. —^

—

geven , ïn rer^aen of 't hejt^



ende Geeftelike Liedékens.

Nochtans den geeft daer tegen ftreve.

Ik ftry met} alle kracht daer tegen,

'k Beklaègh my , als ik voelen moet

,

Dat f eens verwinningh heeft verkregen:

Het welk my voordcr hoopen doet

,

Dat ghy, die dit hebt willen werken,

My ook fult méér en' meer verfterken.

7-

Hoewci ik dien' de wet der fondc , ...

.

Met *t vleefch , dat ik hier dragen moet

;

Soo dien ik doch tot allen ftonde

Uwlieyrge wet metmijn gembct:

Tot dat ghy my in 't ander leven

Sult gantfchlik d' overwinningh geven.

5>7

Gal. 5: 17.

Thtl. 2; IJ.

TfaU8:29

Kom. ']\i6.

De werelt heefc geeivware ruft noch gelukf^liglieyt.

B A S S V S.

iliËiipii
WMrom doch , 0 dn^afe ttienfih , Stelt £hj in de werelt utpen

5;ZT;::x;i:p

derJjMsl u be-

15^cer-om.
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lm

m
Sis als een rtet,^ Mj/-ten yet, Binnen niet ; Als een glas, Dat ver-

broken wért [eer ras Als een droom ^ Als een firoom , Als ^ ""^

hom. Die nu Jlaet Schoon en groen, morgen weer vergaet^

' I.

WAerom doch, ó dvvafe menfch.
Stelt ghy in de wercit uwen wenfch ?

J.Joh,2:iz. . Sy, end al

Wat fy heeft, eenmael fal

In der haeft

U begeven ; en veriaën op 't laeft.

S' is als een riet // Buyteh yet // Binnen nietj

Als èen glas,

Dat verbroken wert feer ras
;

Als een droom// Als een ftroom// Als een boom.
Die nu ftaet

Schoon en groen, morgen weer vergact»

•
2'

Wat fy fchoons heeft in de fchijn.

En is niet dan doodelik fenijn;

Sj yerleydt

Ons door haer liftigheyt.

Of fé fchoón

Haer foo cierlik ileUen km ten (Qon*
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inde Geejlflike Ludekens,

S'Uals een riet, Mjften yet ^ Binnen nièt\ Als een gla4 , dat ver-

JS

broken wen [eer ras ; Als een droom-, Als een ftroom , Als een

*

hoont. Die nu jiaet Schoon en groen, morgen weer vergaet.
»

Wanneer fy lacht // Soo betracht Sy met kracht,

Hoe fe beft

Ons bedriegen fal op 't left.

Haer gelaet Cierlik ftaet // Maer dan quaet

Geeftfe niet

,

Als men haer eens te recht infiet.

3'

Haer vergankelijke vreugt

Is vermenghc met bitter' ongeneugt

,

]a ook dan

,

Als men niet merken kan

,

Na den fchijn-.

Den geneugten , is het hert vol pijn.

Ach werclts kint // On-befmt// En verblindt.

Dat ghy hier

In des werelts viiyl plaifier

Soekt uw luf): // En uw ruft // On - bewuft

?.ijt ghy noch ,

Dat het • niet en 'is dan- bedroch

.

N 2

frov, 14.

verf, II*

Daerom
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rfalmeti) Loff' fantin

Daerora laet niet meer uw liert

Alfoo in de werelt zijn vcrvvert

:

Cd. 5 . V. I . Maer om hoogh
Heftt van nu aen uw oógh,

Üeb.iy.i^, NadieStadt,
vooreeuwigh fuik een vreugt vemt,

i.Co'r.z:^, Die noyt quam in Onlen fin // Noch veel min
Door 't gehoor .

'

Of geficht oris oyt quam voor.

O l die daer Eenmael waer // Én dit klaer

Mocht aenfien l

Wat foud' ons blyder doch gefcliicn

!

Begeerte ua hec Hemelfche Jeru/alere.

Op de Wijfe ; O faligh , heyligh Bcthlehem. Of; Pfalm 138. IkjianiC, « Httr,
uyt's herten grom. 2. verfeu voor i. gefongcn.

I.

Apoc. li: 2. lErufalem, Godts hcyl'gc Stadt,

Xo Chrifti Bruyt, mijns ziels verlangen.

Mijn hoop, mijn troofl:,mijn vreugt,mijn fchat>

O lieflik ftof van mijn gefangen l

Cliy fult, naeft Jefu foete min,

?[4*kl']'^' Staegh zijn mijn innighfte vermaken;
Ghy zijt mijn opperfte gewin

VVyd boven all des werelts faken.

... 3*

O mijner zielen eygen placts l

Col, 3; 1.2. Tot u zijn opwaerts mijn gedachten;

Ontmoet my hier benee'n veel quacts >

^om. S: V. Daer kan ik 't kleyn en weynigh achten.

iS. ig, 4.

QQr,y,6. Terwijl mijn ziel in 't lichaem klijft,

Moet f' u van T^rre dus aenfchouwen»

Tot
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Uelf, II.

r. 14. i^.

cnde Geejielike Liedek^ns,

Tot datfe woont en ccuwigh blijft z.Cor. 5:1.

In uw klaer - blinkende gebouwen.

5-

Ik ben op d' aerd' een vreemdelingh , Vfaliigw^,

In u is mijne vafte wooningh; lUh.\y.i^.

Al mifl* ik hier ook alle dingh

,

Ghy zijt op *t Icft doch mijn bclooningh,

6,

Lact yeder fcherpen fyn verftant»

Om hoogh fyn Vaderlant tc roemen,
' Ik wil, ó Hemelfch Vaderlant,

Om u my meer gclukkigh noemen.

7-

Men woelt , men draeft, men flaeft , men flooft

Hier yd'lik cn met veel on-luftcn,

Macr ik wil myn vermoeyde hooft

Op uw gedachtenis doen ruften.

8.

Men fpreekt van u, ó Godes Stadt,

Seer heerlik' endc groote dingen

,

Die niemant hier op d' aerd'cn vat;

Dat doet mijn hert van vreugt opfpringen.

Hoe faligh zijnfc die alree

,

O heyl'ge Stadt , in u verkeeren

!

O ! dat ik daer mocht wefen mee,

Soo hadd' ik *t eynd van mijn begeeren.

10.

Ach l ach 1 hoe mcnigh droev'gc ftap P/Jt/. 5^: 9.

Magh my alhier noch zijn tc treden? " jfot. 31: 4.

O Jefu, trooft mijn ballingfchap, Thren.yj^,

Tot dat ghy my laet gaen' in vredcn. Luc. i: 2^.

P/4/. 87: 5.

2.Cor.i2:4*

ï.Sam.

PfaLS^: 5.

N , Klacl.re
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Klachte over dc boosheit en forgeloosheit

defer eeiuve»

Men kan dit fingen na de Mufijke , cnde andere acngcwefene Sangh-»

\\jjren, gcftclt op onfe Gcfangh j Gamfch weyn^h:{ijn

dc dagen van mij7i leven. Fol:48.

I.

Zach. 7.

p. 1 1. 12.

OBoofen tijt, ó dröeflem aller eeuwen [

Was immermeer het roepen ende fchreeuvven

Van Sodoms en Gomorras fonden groot >

Haer misdaet fvvaer geworden totter doot
j

2.

Niet minder is 't in onP verdorven tijden,

Wacr in de deugt geweken is by - zijden

,

Godtfaligheyt niet langer krijght gehoor >

Maer alle quaet met kracht komt breken door.

Ja fiet men niet >hoe dat de goddcloosheit

Heeft uytgebraekt het zaet van alle boosheit
j

En gantfch verflindt en overftroomt het goed
Gelijk als een gemeenen water -vloed.

4-

Gal. 5: 19, Twift > af-gunft > toorn , nijt , ontucht > hoereryc,

v.ióvii. Moort

Tegen de ingebeeldde en forgcloofe geruftheyt.

D J S^ C J N T V S.

mm&mm
Valfche rttfie van't geodeten Wieght de menfch va(l in de jlaep:

SaUH tjfer bj gefeten , Die ter handt is als een Aep^

Om
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etjde Geeplike Liedekfnt,

Moortj tironkenfchap , gcflerap en hr^Lf^erye,

Trots, hoovacrdy, haet, larter, achterklap.

En fulke meer, zijn nu op d* hooghfte trap.

.
5-

De liefd* is feer ja meer verkout als immer,
End alle daegh wert noch een yeder flimmer.

Godt klopt vaft aen men hcort na geen geklop

:

Men acht het niet /men doet geen deuren op.

6.

Een tuymel-geeft heeft haer gemaekt heel dronken

,

,
]Haer is .een geeft des diepen flaeps gefchonken;

Haer oogen zijn gefloten toe foo vaft

,

Dat niemant op dit hardde kloppen paft.

7'

Eer wert de menfch cebroken als gebogen

,

Hy wert veel eer verharddet als bewogen

,

En bitter eer als beter j geen vermaen.

Geen dreygen noch beftraftcn helpt'er aen.

8,

Ontwaekt, ó menfch.' ómenfche wilt ontwaken:

De tijt is boos, haer eynde moet genaken.

Uw fond' is rijp, en tot den oogft gebracht;

Is meer dan tijt dat ghy het neemt in acht.

2.Tim,y, 2.5.

Gal.y. 19.21.

Matth. 24.

verf. 1 2.

Apoc.y. zó.

Jef. 29; 9.

10.

Epb. 5; 14.

3^^3:15.

Tegen de ingcbeeldde en forgeloofe geruftheyt.

B A S S V S.

Vdfche rujle van t geweten Wïeght ds menfch vdjl in de jlaep:

S4tm ipY hy gefeten , Die ter handt U als f,en aepy

Om



r 104 Vfdnm. Lojf-ftngcn

Om te uiyen en te pfjsen ^ Dat hy niet weer op en waeki^

Alles weet hy tc ver- tujfen , Dat hem niemant wakker mael(^.

Men kan dit ook fing^n na de Mufijke , ende Sangh-wijfcn , gcftcit op

Gcfangh ; Opymij?! ^itl , om Godt te loovcn, Fol: i6. Of op Wijfè ;

Dichter , die djt blinde werdt.

oniè

JiidserfSj V
Alfchc rufte van 't geweten j,

Wicciït de menfch vaft in de ïlacp

Satan illcr by gefcten

,

Die ter hant is als een aep

,

Om te 2uyen en te. fufl'en»

Row.ijtii. Dat hy niet vyeer op cn waek'-,

Alles Aveet hy te vertuflèn

,

Dat hem niemant, wakker maek'.

2.

Die tot Jefiim niet gevoelen

Eens bewogen haer gemoet

,

rfal.^^'.j. Maer ftaegh in de werelt woelen

Om het aerdfch en tijdlik goetj

Matt. 5: 6. Die van dorft noch honget weten,

Jef ss'.i'^' Noch tot Chriftum hebben luftj

Derven ftout'lik haer vermeten

,

Datfc zijn heel wel geruft.

3-

i.TheJ^.f'ri. Vrede, vrede, fonder fopgen,

is 't gefchal en wedarfchal:

I«ci5>:42. Maer het is voor haer verborgen.

Wat
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tnde Geeftelïke liedekens. 105

Om te TLU^en en

5^

te fujfefty Dat h) niet mer op &i meki;

Alles (peet hy te rertufen, Dat hem niemmt wdk^r maeki.

Wat liaer overkomen fal,

•Want {* alfoo met klein gedommel

,

Sonder vele wederftant

,

En gelijk met ftillen trommel

,

Zeylen na der hellen ftrant.

4-

O ghy flnneloofe menfchen

,

Hoe bcdrieght ghy u door fchijn,

Dat ghy met eens liiyaerts wenfchen
In den Hemel meent te zijn .'

Slapen, gapen, fpelen, quelen,

Nicmant na den Hemel leydt

:

'tis alleen des Satans ftrelcn,

Soo men anders tot u fcyt.

Meent ghy in Godts Rijk te komen l

Sonder dat ghy klopt of fchelt ?

Neen, het wordt maer ingenomen

Van geweld'gers met geweit.

Ja als Chrifti oorlooghs - knechten

Moet ghy dapper treden voort

,

En met kampen, ftrijden , vechten,

Ingaen door de enge poort.

6.

Daer in k het niet gelegen

,

O

Gal. 5:1.

Gal. 6.v.y

Prov. 15: 4.

Mat.2;:26,

Matt. j: j,

Matt. ti'.tz*

2.Tim. 2:$,

i.Tim.ntS,

Matt.j'.i^»

Das



106 f[olmen , log-fmgen

Dat ghy met den mopt flechts roemt,

Dat u noyt op deef^ uw wegen
'

Het geweten eens verdoemt

:

Sulk een fckerheyt is gifl'en;

d' Aldcrflimfle feggen mee >

Datfe niét en fullen miffen

In den Hemel eene ftee»

7-

ApcaU 12. S^iligh zijnfe recht gcpreren,

r. 14» 15» Die airco doen Godts gebodt,

Dat aen 's levens boom magli we(èit

Hare macht, haer deel en iot>

En fy mogen door de poorten

In - gaen in de fchoone Stadt :

Buyten blyven alle foorten

Van die gaen op 't leugen - padt.

Van t geluk ende den voorfpoedt derGodtloofen.

Opde WijTc van Ffalm 38. J^ih in üivtn Poorn gtfiadigh. Ofj Pfalm 61.

Als ik. roep y vtrjlaet mijn redm.

FfaL j-j'.j. 117*^' ^^"^ fondaer niet benijden

S^r. $>: 14. VV T* een'gen tijden

Syn geluk en ydel* eer

;

Als hem rijkdom overvloedigh

En voorfpoedigh

Daegliks toe valt meer en meer.

z.

IM. V. 15. Noch en wilt u niet vermaken

rrov> 24:1. I'"^ faken,

Daer in een godtloofen menfch

Heeft fyn lull en wel - behagen

T* allen dagen

Na fyns herten will en wenfch.
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ende Geefielike lUdekens,

5.

Wie benijdt der dwafen'^'rèdé^

Is felfs niede
'

Onvernuftigh als een beeft,

Om dat hy Godfs wondbrheden

Niet met reden

Overleght in fynen geeft.

.
:

Want een dwaes kan niet bemerken
Defe werken.

Noch de oorfaek vinden uyt

,

Dat de goddeloo/e bloeyen

Ende groeyen

Even als het groene kruyt.

5-

Laet u beter onderrichten >

En verlichten

Door Godts Geeft en Heyligh woort :

Soo fult ghy u niet meer quellep,-

Noch ontfteJlcn,

Of 't foo niet te zijn behoort.

6,

Zijn de boofcn hie'r vöorfpoedigh

,

Trots ca moedigh

,

't Duert macr vóör een korten tijtj

Al haer lachen, juychen, fingen,

Danflcn , fpringen

,

Haer op 't onvoorfienft* ontglijdt.

7.
Laten fy haer hiér vcrfaden,

Ende baden
In haer weeld' en overdaet,

Ja verdrukken Godes kind'ren-,

't Kan niet hindVen,
Want feer haeft' vtrfseert den ftaet.

O 2

P/^/.73:5.

Tfd. 92.

P/4/.75.

V. 16, i-j.

Jer, i2uX

Vf. s7:2,io.

14.

!«<•. 6: 25.

J4<:, 5; 5.

2. Thef r.

verf. 6. 7,

't Gheen
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lo8 ?falmmyLof'[mgen

*t Gheen foo lieflik: hacr te voren

Kond bel^oorcn

,

. . Sal haer werden bitt're gal,

Tfd. '<^^iiS» Als de doot, die nu is fiapeod»

Als gcwapent

Haer eens overvallen fal.

9-

y)h. 18. Dan komt na den luft hiers herten

y. 15. 14. Schrik en fmcrten,

Jef.66ii^* End een worm die altijt knaeght

:

En na all haer malle grepen

Harde neepen

,

Die hacr maken leer vertfaeght-

la.

Want all haer godtloole ftrcken

Ende treken

Stacn d^jn voor *t geweten bloot:

\ Schuym van haere vreemde nukken

Sal dan drukken

't Hert foo fwaer gelijk als loot.

II.

Ach hoe fallcn fy dan dragen

Sulke plagen,

Soo door angft en pijn verfwaktf

Haere ziel begint te ftinken

,

En moet finken

J.uc.i6:i^' In de hel, foo fwaer bepakt.

II.

rM$7o5* ^^^^^ boofen

En godtloofen.

Die bedreef een groot gewelt.

Ja fich trotfelik uyt-breydde

En verfpreydde

Als een groene boom in 't velt.

q
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Maer hy is feer haeft verdvvenen

,

En vcrfchenen

Voor mijn oogen nimmer weer;

Hy en wiert na korten ftondcn

Niet gevonden >

Of ik fochtc noch foo (eer»

14-

Sehoon bekranft met groene boffen

Treden d* offen

Naer het flacht -huys> en terwijl

pijp ea trom haer dus geleydctj

Is bereydet

Achter haer een fcherpe bij!.

Alfoo ook > als defc heeften

In haer meeften

Pracht en weelde zijn geftelt,

Slact de bij 1 ran Godes tooren

Haer om d' ooren.

Die fc vlak ter neder velt»

i6,

*t Is wel waer, Godts ftraf co plagen

Weynigh dagen

Somtijts werden uytgeftelt,

Ja Tomtijts verbeydt hy lange >

Macr wreekt ftrange >

Als hy komt gelijk een helt.

17-

Godes wraek komt hier beneden

Langhlaem treden,

Maer fy hcett een yCren ftaf.

En fy wil te fcherper plagen

Om *t vertragen

Van de langh-gedreygde ftraf»

O $
Tccfr
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110 ffaUmi y Loff^fkngai

i8.

Toeft hy nu > foo komt hjr morgen
j

Lange borgen

Is noch niet geficholden quijt.

W^ee u , als ghy niet , ó qaadcn' >j

Voor uw daden

Met reed geit betaelt en zijt*

19.

Wat fult ghy dat dier bekoopcn/

Want met hoopen
Km. 1: 5. Gaert ghy toorens fchatten op.

Die gelijklik met haer allea

Sullen vallen

Joél.y.^.'j. In dien dagh op mven kop,

20.

Sjr. 11; z8. Wilt altijt het eynd betrachten.

En niet achten

Yemant faligh voor fyn doot:

T^fd.yy.zi. Soo fal noyt uw hért opfwcUen,

Noch fich quellen

Om der boofen voorfpoet groot.

i

I

Tegen het oQ-tijdigh veel • iprekcn.

Men kan bet fingen na de Mufijke , endc fangh - wijfen
,
gepaft op onfê Gcfanghj

Ter flmfi mijner vreemd lingfcbappcn. F0I.4. en 6.

I.

Sjt.2ini,é. f^Vly rabbelaers en dwafe klappers.,

VJ Vergecffche vruchttloofe fnappers>

Die 't nimmer na uw vvflle gaet

,

Wanneer de mont u ftille ftact.

Die dapper kont de tonge roeren

,

En ftaegh het woort alleen wilt voeren

,

Vergunt my maer foo lange fte'e ,

Om eens een woort te fpiëken itiec.
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ende Geefdike Lkdekem. 'lil

2.

Meent ghy aldus u wijs tc toogen ?

O neen ; ghy zijt te feer bedrogen

;

Etn fot laet uyt fyn gantfchcn geeft >

De wijfe vvederlioudt dien meell.

*t Zijn leeghc vaten die meeft bommen

,

Terwijl de volle zijn als ftommen:
In fprack uytmondigh, los, en vol,

Is veel gerucht en weynigh wol.

Wat nuttigheyt, genaed' of ftichtingji

Geeft uw geklap , wat onder - richtingh.

Die fuik een fchuym door reen vermcnght,
Daer niet en met fout befprenght ?

Hoewel een dwaes het neemt in 't goede

,

Ghy maekt der wijfen ooren moede

,

Dewijl de fonde niet ontbreekt

»

Daer m' on - bcdachtlik vele fpreckt.

Uw hert van boven tot beneden

Moet zijn een fchat van ydclhcden

,

Vermits de mont u fpreken doet

Uyt. uwes herten ovcrvloct.

Ook kont ghy licht door fuik een fwctfen

Alfoo der fwakken ooren quetfcn

,

Dat fy ge -ergert zijn daer mee ,

En ghy behaelt een fchriklik wee.

5-

Wat doet u al 't geklap voor voordeel.

Wanneer ghy fult in Godes oordeel

Van elk vcrgeeffch en ydel woort
Weer nauwe rek'ningh brengen voort ?

Daer kont ghy met geen (chijn van reden

Deef iiwc dwacshdt meer bekleden

,

Col. 4: 6.

SyY.27'. 13.14»

Prov.io: 19,

LUC, 6445,

Hat, uifó.
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Gelijk ghy hier foo dikwijls doet

:

De ftoutfte tongh daer fvvijgen moet.

6.

'Vfov.iS:29. Een v^oort dient dikwyls ovenvogen>

S/r»i8,29. Eer 't uyt den monde komt gevlo^en j

Dies denkt , dat minder hindernis

In 't hooren als in't fpreken is.

U is maer eenen mont gegeven,

Maer wel twee ooren daer beneven,

Jtte* i: i^. Op dat ghy zyt tot fpreken traegh.

Tot hooren wakker, ras en graegh.

7.

froy^2s:ii. Gelijk als gouden app'len pralen

In fchoon - gebeeldde filv're fchalen >

Soo is een reden op fyn pas.

En niet gefproken al te ras.

S)r. 2o: 20, Maer 's dwafen fpreük is niet te lyden j

Hy fpreekt niet op bequame tijden

5
:
4. Of fot - geklap en gekkery

,

Die niet betamen , brenght hy by.

Tegen het lichtveerdigh Danffen.

SictdcMuCjkc, cndewijfe, oponfc Gefangh; Achdttt mijn hert

tnmijn ^edachtxn Fol. i^.cnió.

m
HOe derft ghy doch 't lichtveerdigh dauffcn

Met ichijn van reden foo beglanflen f

J^f 5 : io. Hoe detft ghy 't quade noemen goet?

Ghy danflcrs cn ghy danflereflèn

,

Uw reden zijn geen Chrifti Icflcn,

Maer komen van een wulplch gemoet.

2.

Van waer ï$ 't danffen doch gekomen?
Het
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eude Geefelihe Liedekffn.

Het heeft fyn oorfpronk eerft genomen

Van een vervloekt* afgodery '

Der on-geloov'ge , die haer Goden

,

In plaets van heylige geboden

,

Ver -eerden met een danffery.

5-

Foey die uw leden , die de Heerc

Gefchapen lieeft tot fyner eere»

En tot utv eygen nuttigheyt,

Alfoo mis - bruykt ! ó quaet exempel

,

Dat foo des Heyl'gen Geeftes tempel

Voor fnoode luiten open leyt

!

4-

De voeten > handen, ooren, oogen

Al t'famen te gelijlc vertogen

Een dertel end* onkuyfch gemoct *

Onkuyfche werken cnde zeden

Niet minder dan onkuyfche reden

Zijn uyt des herten overvloet.

5-

Seght ghy , dat daer uw hert van vry is

,

Dat ghy/t flechts doet om dat het bly is?

Dat fteunt niet op een vaftc grond:

En fchoon dat ghy geen quaet mocht denken ,

Ghy kont daer door een ander krenken,

En geven hem een diepe wond'.

6.

Het danffen is een peft der jonkheyt

,

Een vyer dat lichtelik een vonk fpreydt

In yemandt die maer komt daer by.
^

Maer waer doch fullen danflers wcfen,

In welken niet is opgerefcn

Den hooghmoet en de hoovaerdy ?

7-

Elk wil het maken op het aerdighft,

P

£!

15.

Matt. 14.

verf 6. &c.

Wie
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Pfalmeiti Log-fangen

Wie meeftcr

meent

is, is ook hoovaerdighft

;

Hy meent dat hem geen recht gefchiet>

Soo elk niet merk' fyn aerdigheden

,

Sijn raflche , friflche , jonge leden

:

Dies danft hy noyt dacr 't niemant fiet.

8.

Jef. 3: 16. Soo Godt WOUW Zions dochtVen plagen,
Omdatfe door een felfs- behagen

Soo ftaken hooft en hals om hoogh.
En trippelende quamen treden >.

Gelijk als met gebonden fchreden,

En lonkten met een Jokkend' oogh;

Wat lal men van het moedigh trippelen

,

Ja van 't onkuyfch en dertel hipp len

Van fulke danflbrs feggen dan.

Die foo veel vreemde malle treden,

Aenlokkelijke dertelheden

Gebruyken als men vinden kan?

10.

Wel fprak eens een verftandigh Heyden,
Dat niemant danft', of, een van beyden,
Hy moeft' of dronken zijn of doli

Dat lelden ook dit quaet alleen is

,

Macr met veel quaden in 't gemeen is

Verfclfchapt , en van welluft vol.

II.

O Chriftcn menfch , laet u gefeggen

,

En wilt te recht eens overleggen,

( Soo niet een Heyden u befchaemt)
Of fuik een woeft onbondigh wefen
Noch kan met reden zijn geprefert,

End uw bclydenis betaemt.

12.

Indien ghy Chriftum wilt belydcn^

Cicero
, pro

Mur: Ncnio e-
nim ferc falrat

lobrius , jiifi

fortc infanit,

neq; in folitu-

dine , iiei]ii{: iii

cóvivio mode-
rato atque ho-
iieiio: liuem-
peflivi convi-

vijjcimseiii loei,

nniltarum dcli-

ciaruni comcs
cllextreniafaU
tmo.

Soo
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endt Geefielike Liedekens.

Soo moet ghy u forghvuldigh myden

Ook van de minlte fchijn van quaet

:

En focken altijt foo te leven

,

Dat ghy geen ergernis meugt geven

Door eenigh uyterlik gelaet.

^5
I. Thef. 5.

verf 11,

UAt.iS\6.7,

Vao dc leelike fondc der Dronkenfchap.

Men kan 't fingen na de Mafijke cndc mclodijcn acngewefen
by *t nacft - volgende Gefangh.

I.

INdien ik Godes volk haer misdaet fal verkonden, Jef, 58: i.

En toonen Jacobs huys haer grouvvelike fondcn

,

Soo ifler onder veel en fware fondcn een

,

Die by den meeften hoop der menfchen is gemeen.

z.

Een fond* > een fnoode fond' , die over - al bekent is

,

En fchier geen fond' meer heet>om datm' haer foo gewent is;

Eeft fchand'Iik werk des vlecfchs , ik meen de dmikenfchapt GaL ƒ .v. ip.

Die in onf eeuwe fchijnt te zijn op d' hooghfte trap. 21,

S'

De Grootcn , dien 't betaemd' een ander voor te lichten , Frov. 5 1.

En der verdrukten fack met wijs belcyt te richten , verf.^. 5.

Die zijn den fterkcn drank op 't meefte toegcdaen,

De goude fchalen fiet men by haer omme gaén. Amos. 6: 6.

4.

Sclfs Pricfter en Propheet van fterke dranken dolen, Jef z8: 7.

Tot nadeel van het ampt , d?.t haer is aen - bevolen

;

Sy zijn (helacs !) al mee vciflondcn in den wijn,

Waer toe fy immers niet genegen moeten zijn. i.T//«, 3:5.

5-

Die minder zijn van ftaet , gaen na diefelve gangen

,

Tot den geringhften tee, ook dien 't gebrek komt prangen

Van tijdlik onderhoudt; het gheen haer over-fchiet, Sj/r, 19: i.

Moet do^r de dronkenfchap voort zijn gemaekt tot niet.

P 1 De

i
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ti6

Eed. 12: !•

Sap.i. v.6.

7.8.

Tit. 2. 2.

Fröv. 16:^1.

Acl. 1: 15.

/. Thef.r.7.

Jef 5: II.

Pfalmen , Loff-fangen

6.

De jonge ïie'n, die aen haer Schepper moeten denken
In hare jonghlingfchap , eer d'outhcit haer komt krenken 5

En oft'ren niet aen Godt de bloem van hare jeugt

,

Maei- aen den Afgodt van den wijn door malle vreugt*

7-

Een oudt man , die voor al moet nuchter zijn bevonden >

Dat niet de fchoone kroon der grysheit ly gefchondcn

,

Kieft fterken drank 5 als of hy weer door fuik een fap

Verfriflchen fouw fyn icén die dorre zijn en flap*

8.

*t Was eens wat wonders, by dendagh te fien een dronkert

Men dronk by nacht, de fchaemt verbergd' hen in het donker:

Maer onf' verdorven eeuw de fchaemt haeroogen fluyt;

Men dekt fyn (onden niet , als Sodom roemt men f uyt.

Men gaet des morgens vroegh den fterken drank na-jagen.

Men houdt fich dacr by op by - na geheele dagen

,

Ja tot de fchemeringh der avond -ftont men fitt,

Tot dat de wijn haer gantfch van binnen heeft verhitt.

10.

Jef 58:13. jyfci^ maekt door dronkenfchap felfs van des HeerêRuft^agh

Niet anders in der daet als macr des vleefches luft-dagh.
^'ph. 5:18. j^^^ is .door overdaet in wijn dan dronken meeft:

In plaetfe dat men moeft vervult zijn met den Geeft.

II.

O dronkacrts , wilt eens uyt uw dronkenfchap ontwaken,
j. Pi f.4- 3, Heydenfch werk niet langer uw vermaken:

Wat fchadelike vrucht, wat hinder en verdriet,

Wat jamcr en elcnd geeft defe fonde niet.>

11.

Hof 4t II, De wijnen moft neemt wech het hert , jat hert der vvijfen>

^J^r. i^: 2. Soo datfc doen het gheen waer voor fy anders ijfen:

Want oordcel ende reen , verftant en finnen zijn

Jef. 28: 7, Niet flechts gekrenkt, maer als verfopen in de wijn.

De

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4C6



ettde Geefidikc Liedekém* ' '1^7

I

Dc vrome Noach van de wijn geworden dronken, Gen.$»y,2t*

Ontbloot in fyne tent, daer hy ficli gaf aen 't ronken , X2.

't Gheen hy fes - liondert jaer hadd' cerbaerlik bedekt

En wert daer by noch van fyn eygen foon begekt.

En wat cenfchandigh lot kreeg Lot doof't dronke-fuypen , Gen. ip.

Als felfs lyn docht* ren tct hem quamen binnen fluypen, V. 30. &c.

En t'famen voeghden fyn' en hare naekte lécn

,

Soo datfe bcydegaer bevrucht weer gingen heen ?

15.

Heeft dronkenfchap gevelt foo fterke cederboomen Z^ch, ir.i-

Met een foo fwaren flagh , wie fal daer voor niet fchromen?

Woelachtigh is de drank , de wijn bedrijft den fpot ; prov. 20: i.

Wie daer in dwaclt, wert van een wijfe tot een fot.

16.

Wat fiet men daee liks niet door dronkenfchap bedrijven?

By wien is wee? by wien och armen, ende kijven? Vm.2$.2^,

By wien is veel gcklagh , en wonden (onder noot ?

By wien , ey feght doch, ïijn gemeenlik d' oogenroot?

By dien, die by den wijn vertoeven in dc hoeken : , ihtd.v. $0.

By dien, die komen om gemengden drank te foeken.

Uw oogh ook licht beluft op vreemde .vrouwen vvert ; w/.5S.

Verkeerde dingen fult ghy fpreken uyt uw hert,

18.

Een fuyper fal op 't left tot arremoedc raken ,
VYOV.2y.2u

En noyt of felden rijk fyn erfgenamen maken :

Gefontheit raekt hy quijt, fyn leven is verdriet,
^

Hy koopt fyn waer te dier, al hadd' hy f ook omniet. -J^rr. 20:11.

19.

Maer dit is alles noch gelijk als niet te achten.

Der dronkaerts arme ziel heeft 't fwaerfte te verwachten:

Wanneer hy , na een langh gequijn, op 't Icfte fterft

,

Hy doch in eeuwigheyt Godts Rijke niet be-erit. /. Cor.óuo,

^ p 5 Maer



Ii8 '

Luc. i6.

r. 23.14.

Tfalmen, Lojf^fangen

20.
Maer in het helfche vyer fal vvefen fyne woonineh

,

Daer voor lekkVen drank ftl hebben, tot belooningh,
ün-lijdehken dorft, die eeuwigh wert gevoelt,
Eenbrantdertongh, dien noyt een droppel waters koelt.

21.

I «f.21:24. O 1 wilt u felve dan wel wachten en bewaren,

"n-
"^e^gt t' een'ger tijt befwaren

Met braflery
, gefweigh , en vuyle dronkenfchap

:

jac. 5: b. Godts ftrengh gerichte ftaet aireed bereyt en fchrap.
21.

Man. 24. Indien de quade knecht foud' in fyn herte dinken

,

V,4S.49.S0. Mijn Heer vertoeft
j en met de dronkaerts foude drinken,

Soo komt fyn Heer ten tijd' in welk hy 't niet verwacht,
Ter uur die hy met weet, wacr op hy niet en dacht.

Ihd. V. 5ï. Hy fal hem fcheyden af van^die wel op hem letten,
En fal alfdan fyn deel met de geveinfdc fetten.

. Daer

Chriftenen met de naem , behooren het ook ia
der daet te zijn.

DISCANTVS.

Gbjf die na ChrisTi naem « Chrifie-nen Uet noemen , In

met den mont fio veel u mlt van Chrijlo roemen y Ternr^l gbjf euder-

dies
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"Hl,

I

ende GeefleUke Ltedekens.

Daer fal niet anders 7'.jn dan vveeningh t* aller tijt,

Een vreeflik tand-gekners door wanhoop ende fpijt.

'Alfoo geeft dronkcnfchap op 't Icfte niet dan treuren.

Dies fict den wijn niet aen, als hy fyn róó coleuren

Vertoont-, als fyne verw fchoon in den beker ftaet,

Als hy foo lietelik in 't glas om hooge gaet.

Gelijk een adder fal hy ui fyn eynde ftekcn

,

Én byten als een flangh, al 't foet is wech geweken.

Ach ! voor een oogenblik van ingcbeeldet foet

Volght haeft een eeuwigheyt van enkel gal en roet.

16,

Zijt nuchteren, en waeckt: want uwe weer-partye

De duy vel gaet rondom , door fyn bedriegcrye >

Gelijk een briefchend leeuw , of hy niet yemant vind

,

Dien hy brengh in 't verderf , en in der haeft verflind.

^9

Ih'ul, V, 5 2.

Joh, lo: 5.

Apoc,i4: II.

I.m.5:8.

Chrifteuen met de naem , behooren het ook ia

der daet te rijn.

B A S S V S,

6 ^

Ghj dit na Chrifti naem u Chrifie-nen laetnoe-mm. En

0»

m(t dfnnmtfoQ yc«1 h wilt vanf^^hrtfig romm, Terwijl ghj/ onder-

dies
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j2q(||| Pfalwen, Ldjf-fangen

iigiliplÜii^
dies geheel on- chriji' tik^leeft ;

Seght eens ^ wat voordeel dat dien

fchoonen naem u geeft :

rv^cnkanditook fingen op de Wijfe; De wmU , als ik^fterv\fal weynigh van

my weten. Of; GelukJijgb .wiens gemoed noch goddeloos aenraden, Ofj
O grootheit vari Gods liefd* ! O vaüen wijl^ der vromen ! Of na de

Mufijkc geftelt op onfe Gefangh 5 O Heere Davids foon Cfc.

I.

A£i. 11:16.

Kom. 8; 9.

Kom. 12: 2.

GHy die na Chrlfti naem u Chiftenen lact noemen.
En met den mont foo veel u wilt van Chifto roemen.

Terwijl ghy onderdies geheel onchrift'lik leeft;

Seght eens, vyat voordeel dat dien fchoonen naem u geeft?

2.

Niet alle die tot hem flcchts feggen, Heere, Heere,
En roemen met den mont van hem en fyne leere

,

En fullen ingaen in der Hem'len Koninkrijk

:

Maer die daer doen den wil fyns Vaders te gelijk.

Die Chrifti Geeft niet heeft , en fich daer door laet leyden,

Die komt hem ook niet toe, maer is vanhem gefcheyden:

'tis Chrifti Geeft niet , daer ghy 11 van leyden laet,

Soo langh als ghy aïfoo verkeerde wegen gaet.

4-

Ghy volght des werelts loop, des vleefches w^el-behagcia.

Uw eygen fmlikheyt, als leyds - lie n , t' allen dagen.

Wat vergelijkingh is daer immermeer geweeft.

Of kan zijn tuffchcn die en tuflchen Chrifti Geeft ^

Gl
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1* ende Geejlelike Liedekens. ff lil

dies ge- heel on-chriJlTtk^leeft ;
Seght eensy wat voordeel dat dien

as
fcfmnen mem u geeft ?

5^.

Gliy heet wel Clirift'ncn , liiier gliy zijt het in der daet niet

;

Want 't ware Chrifiendbm is in eert yd'le pract niet

:

Die Chrifti name noemt (hoort wat Godts Geeft u feyt)

Stae af van alle fond* en ongerechtigheyt.

6.

Een lidtmaet Chrifti is fyn falyingh ook deelachtigh

,

Waer door fyn heyl'ge naem beleden wert foo krachtigh

,

Dat m' als een Koninklik en heyligh Priefterdom

Hem geeftlik oft'er brenght, en roemt lyn deugt al-o\ii.

7'

Daer wert ook Duyvel , vleefch , en fonde fterk beftr(*dcn

,

Men ftelt tot wap'nen der gerechtigheyt fyn leden

,

Men ftelt fich felven God' , als iiyt den dooden weer

Geworden levendighj men volgt 'cr Chrifti leer.

S.

Wel-aen dan altefaem, doet Chriftelijke werken.

End alle volkeren der aerde fuUen merken

,

Dat ghy zijt waerlik na des Heeren naem genoemt

,

En dat ghy niet vergeefs vaiv Chrifto ii beroemt.

2. Tim. 2.

verf. 19.

i.Job.2:27,

Heb. i}'. IS'

i,Pet. 2.

verff.^,<),

Epk 6:11.

Rom. 15.

LUC, 6: 4^.

Deut. 28.

verf 10.

Trooft
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2 2 2" Tfalmetiy Log- fangen

Trooft in verdrukkingen

Opde wijfe van P/i/^wy8. Ghy I{aeds ' heeren , laet wy dochhooym. Of, nadö
Mufijke gcftelt op onfe Gelangh j O fclmm boven alle mnfchen. FoL 82.

I.

Tfal. 6: 7. TTTAerom al dit fwacrmoedigh fuchten,

yy O fvvakke menfch , in uw verdriet ?

Waerom is 't , dat men u dus fiet

PfaL 77: 5» Gantfch troofteloos en vol van duchten

In dit uw tegenwoordigh kruys

,

Amos. 5; 6. 't Gheen Godt de Heer u fendt te huys?

1.

Indien ghy wilt verfekert wefen

,

Heb. 12: 6. Dat Godt u als een Vader mint.

En dat ghy zijt fyn lieve kint,

Soo moet ghy geen caftydingh vreefen;

VY0V.ij\24. Het is een oprecht Vaders hert,

Ais 't kint van hem getuchtight wert.

/.tr. i; 1. Daerom wilt liever u verblyden,

Acl. 5: 41. Dat hy u heden kent foo waert,

Dat hy u niet en heeft gefpaert

2.Tm,y,i2. Van 't gheen dat all fyn kinderen lyden:

Heb. 12:8. 't Zijn baftaerds en fyn kind'ren niet^

Die nimmer weten van verdriet.

Heb. Befwijkt dan niet, maer wilt doch loopen

Met lydfaemheyt, gelijk een helt.

De loop - baen die u is geftelt,

2.Tim.4:S. Na korten tij t foo meugé ghy hopen

De kroone der gerechtighcyt

,

Die al voor u is wech geleyt.

S-

Heb^ 11: i. Wilt ghy doch onfe Icyds-man wefen >

O Jefu , die in defe baen

Ons
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ende Geeflelik£ Liedekens,

Ons zijt foo trouwlik voor-gegaen:

Onf' fwakheyt doet ons licht'lik vrefen

,

Maer foo ghy ons wilt maken fterkj Thil.d^x 13.

Zijn vvy bequaem tot alle werk.

Gebedt ende overdeQkinge eener aengevochten ziele.

Op de Wijre; Hoe liggh' ik^ hier in decf' elende\ ende na de Mufijke gefteltop

onfe Geiangh; Ach iK^^'cndigh fipa}{l;e mcnfche. Fol. 94..

I.

OTroofter der verflagen herten, Jef 66: i.

Der treur'gen vreugt , der fwakken kracht, Jer. 3 1.' 2 5 •

Heelmeefl:er aller onfer Imerten, Exod.ir-^ó.

Verquikker als de ziel verfmacht ; Matt. 11:28,

Der aengevocht'nen fterken helper, Tfal. 46: 2.

Der troofteloofen tranen - ftelper ! P/Ie/. 116: 8.

2.

O Vader der barmhertigheden , 1. Ccr. 1:5.

Een hoogh vertrek in allen noot , Tfd, 9: 1 C'.

Ontfermcr als men wcrt bcflrcden, Jcj.jr.S.io^

Ja onfe leven in den doot ! Joh. 11:^5.

Heer, Godt, lankmocdigh cn vcrdiildigh, T.xod.:,^:6.

Van goetlicydt groot en menigvuldigh l Tfiitc^:

3-

Hoe langh vergeet ghy my geftadigh? Tf. 1$:

Mijn Godt , en fiilt ghy nimmermeer

Uw lieflik aengeficht genadigh

Eens over my doen lichten weer f

Hoe lange fal mijn ziel haer krenken

Door haer verdrietigh overdenken/*

4.

Uw pijlen zijn in my gevlogen, vj^l 38: 3.

Uw handt is op my neer gïdaelt

:

Met uwen vricndelijkcn oogen

En word' ik nu niet eens beftraelt.

Q 2 Ghy



verf 1 1

.

Ibid. &
39' lo.

Pp. 3 8: 5.

Sap. 17: II.

i.Pet. 5: 8.

i.Tim,6:i2.

Threrj.suS.

Vfal. 119.

?^r/ 10j.

Vol. 4: 2.

rfal.ioiiu

Tféil.2s: /.

Pfalmen 5 Loff-fangen

Ghy doet uw grimmigheyt vergrooten>

En fchijnt my van u af te ftooten.

Ik ben verbrijfeltt uytter mateii:

Mijn herte keert fich om. end om

;

Al mijne kracht heeft my verlaten,

Mijn oogh befvvijkt, mijn mont is fton^

Ik ben verfwakt door vele fmerten,

Ik brulle van 't e;eruyfch mijns herten.

6.

Mijn fvvaer ghevveten komt my knagen,

End overtuygen van mijn lond'

:

De Duyvel fockt my na te jagen.

Om te verflinden , foo hy kond'

:

Mijn fvvak geloove wert beltreden

,

Mijn hoope fmkc fchier na beneden.

7-

Uw woort, dat my wel - eer verheugde

Tot in het binnenft mijner ziel

,

Het welk ik tot mijns herten vreugde

En vrolikheyt voor defen hiel >

En kan my nu geen trooft verlenen

;

Mijn fmack daer in is heel verdwenen.

8.

De vycrighcyt van mijn gebeden

Is , foo my dunkt , geheel verkoelt

,

Om dat mijii angftigh hert fich heden

Te heftigh overftelpt gevoelt

,

Soo dat ik nu niet wel vermoge

Te heften, Heer, tot u om hooge.

Gelijk als een bevruchte vrouwe.

Wanneer fe tot het baren naekt,

Heeft groote fmerten ende rouwe

,

En fchreeuwt door hare ween geraekt:.

Soo ben ik, hoe ik 't wend' of keere,

Ook
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eftde Ceejlelihe Uedehem,

Ook om uw toornjgh aenficht , Hcerc,
lO.

Ik kan mijn droeflieit niet vcrfctten,

Mijn ziele , door mistrooftigheyt

,

En kan op geen vertrooftingh letten

,

Het zy ookwat men tot haer feyt.

Ben ik, ó Godt, aen u gedaclitigh,

Te meerder wert mijn misbaer krachtigh,

II.

'k Ben flaeuw , en kan niet dan verfchrikkcn

,

Soo langh als ik de troofter milï',

Die mijne ziele moet verquikken

,

En nu foo verre van my is.

O troofter van my wech geweken ,

,

Keert weder, of mijn hert /noet breken»

1 1.

Sal dan de Heer.altijt verftooten?

Houdt op fyn goedertierenheyt?

Heeft hy door toorne toegcfloten

Syn liefd* en fyn barmhertiglieyt?

O neen ; ik fal , om my te fterken

,

Gedenken aen des Heeren werken.

13-

De fterke rechterbant des Heeren
Verandert in een korten tijt

,

En kan in blijdfchap haeft verkeeren

Al 't ghene dat mijn hert nu lijdt.

Ik fal gedenken met behagen

Uw wond'ren, Heer, van ouden dagen.

Al kan 't de menfch niet overwegen

,

Omdat fyn hert is al te dom

,

O Godt, foo zijn doch uwe wegen
Al t' famen in het heylighdom.

Wie is een Godt, als ghy , ó Heere,
Die wonder doet tot uwer eere ?

Q 5

pp/. 7 7.

Jhren,i:i6,

Pfil 77'

ih'td, V. 1 2,

15'

Ihid, v.ii.

Pf.p2'.6. 7.

t.Cor.2:i4,

PfaU 77.
V. 14,

©hy
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'j26 Ffalmetii Lojf-fan^en

2.Cor:i2'.g,

Uek lo: $6»

Tfal. 42.

V.6. 12.

15-

Ghy wilt uw kracht in fwakheit tooncn

;

En eyndelik al mijn gedult

Met vreed' en vrolikheyt bekroonen

,

Wanneer ghy u ontfermen fult.

pyj/.ii6.7. Keert weer» mijn ziel, tot uwe rufte;

Vhtl. 4; 4. Verblijdt u in den Heer met lufte.

16.

Wat buyght ghy u, mijn ziele, neder,
Wat zijt ghy foo ontruft in my <*

Trouwt Godt , ik fal hem loven weder j

Hy (al my gantfchlik maken vry
Door fyn fcer lieflik aengefichte ,

Py^A 3 1:17, Soo dat het over my haett lichte.

In die felvc gelegent Ijeyt.

Op de W'ijfc van Pfalm 9. Heer , ik_ wil u uyt 's herten grom. Endc na de Mufijkc
gcltdc op onfcGdaiigh j O hooghHc Heer (ffc. Fol. 10.

I.

verjlio.n,

IhïL

W Anneer ghy fult door uw gefchreeuw
üytbrullen als een wrcedc Leeuw

,

Wanneer ghy fult, ó Hcere, brullen.

Uw kind'rcn tot u komen fullca.

2.

iVid.

Sy fullcn achter na u gaen

,

Sy fullcn bevend konden aen.

Gelijk een vogel uyt Egipten

,

Die 't net ter nauwer noot ontflipten.

3-

Sy fuUen in haer droev'ge flant

,

Gelijk een duyv' uyt Alfurs lant

,

'lot u gaen, die fe fult verfchooncn.

End in hacr huys doen feker wooncn.

Ik
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ende Ceejidike Lkdekens,

Ik fchrey* tot u in mijn verdriet, Joh.so; 2o,

O Godt, maer ghy en antwoordt niet:

Ik fta , om op uw hulp te wachten

,

Maer ghy en meugt op my niet achteft.

5-

Ghy zijt, gantfch teg;en uw natuer,
^

Jhié.

Tot my geworden wreet en ftuer;

Door uwer handen fterke krachten

Weerftaet ghy my als met verachten^

6.

Maer fchoon ghy ook zijt noch foo ftraf>

Ik wil van u niet wijken af: Sjr, 2. r. $,

Want ghy en kont ons doch niet haten

,

Hoewel ghy fchijnt ons te verlaten. Jef: 49:14.

7-

Ghy zijt, ó Heer, den ghenen goet Thren, 3,

Die u verwachten met ootmoet , v. 2f. 26,

Der ziele die u foekt, en ftil ïs, 27^ 2S,

En hoopt en lijdt, foo als't uw wil is.

8.

Mijn ziele kkeft u achter aen : ^ftl- ^i'- 9*

Ik fal u doch niet laten gaen, Gefu 32, v*

Tot dat ik uwen lieven zegen 26,

Sal hebben, Heer, van u gekregen..
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Tfalmeri , loff-fangen

famen - fprake Chrifti met deUytbreydinge dc

Chananeefche Vrouwe. Matt: Cap: j/. verf zi-

Mare: Cap: 7. verf. 24 30.

D I S C A N T V S.

.28.

O Jlfffff Davids foon , «4- </<«t ik. hehb' ver-nomen,

~D^f ^Z^;' « niet ontfiet'^ in onf gberpejl te komen.

5otf /^o»/' ik^ ar- me vrouw , en val- Ie met ootmoet

Aen u- we voeten neer , on-waerdigb die u groet*

Men kan dit ook fingen na de Miifijke, ende aengeduydde Sangh-wijTen,

ODOnfc Geïani^h; G/;y die na Chriffi nam C2rc. Fol:il8.

Jo

Vrotiipc :

O Hcere Davids foon , nadat ik liebb' vernomen .

Dat ghy u niet ontfict in onf' ghcweft te komen,

Soo kom ik arme vrouw, en vaile met ootmoet

Aen uwe voeten neer, onwaerdigli die u groet'.

'kHebb*
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r ênde Geefieliks Liedek/ns.

Uytbreydinge der t'famcn-fprake Chrifti met de

Chananeefche Vrouwe. 2>Utt: Caf: 1 5. m/. 21—--28.

Uarc: Cap: 7. verf 14 50.

B ji S S V S.

teiiiiiliiilf"""'
O Heere Davtds foon , n^dAt^^ ik, '^^tb*^ ver-nomen.

D^itgi}; u niet ontfiet in otjf ghe-wesi te komen 9

Soe kom' ik, ^rme vrouiv , en val- Ie wet ootmoet

' *

^
j^cn u- we \e-tcn neer , ön-merdigh die tt grm\

2.

•k Hebb' uw gerucht oehoort , MefTia , bngh te voren

Uvt Davids zaet verwacht , en cyndelik geboren

:

'kHcbb' van het joodCche volk, dat onder ons verkeert,

Vernomen wie ghy zijt , en^vat ghy doet en leert.

^^^^^^^
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Tfalmen^ Loff-fangen

Hoewel ik niet en ben iiyt Joodfchcn ftam geboren ^

Die ghy, gelijk men feght, byfonder hebt verkoren

>

Soo roep ik doch tot u , foo heftigh als ik magh

,

Ach Heer ontfermt ii doch, ontfermt ii mijnder, achi

Ontfermt u mijnder na uw groote goedigheden,

Die yeder niet genoegh kan roemen met fijn reden;

Ey werpt den duyvel uyt mijn kint, dat jamerÜk

Van hem befcten is , tt;t aller menfchen fchrik.

Hoé Hcere? Swijght ghy ftil op mijn ootmoedigh fmckenr^

Sult ghy dan niet een woort tot uwe dienftmaegt fpreken ?

Sult ghy my dan aldus af-wijfen als verftoortf"

Ey wijkt doch foo niet wech, een woort noch, He^r ^ een woofti

6

Ik laet u doch niet gaen foo toornigh en verbolgen

>

Maer wil u achter acn met uw Difciplen volgen.

En roepen overluyd , tot dat uw hert tot my
Met medehjden eens daer door bewogen zy.

7-

Antwoordt ghy noch niet op mijn kermen ende klagen?

Sier, uw Difciplen, Heer, en konnen't niet verdragen.

En bidden u voor my, haer jamert mijn verdriet;

Soudt ghy dan felvc noch mijn fmeken hooren niet?

8.

Chri^iis

:

Ik ben aen't Joodfche volk, en niet aen u verbonden^

Ik ben niet dan tot haer voor defe tijt gefonden,

Mijn ampt is dat ik ftaegh de fchapen weer vergaex

Des huyfes Ifracls, verloren hier en daer.

9-

Vrouwe

:

ik kom' u nochtans op het nieuw aenbidden weder;

Siet hoe een voetval doet een vrouwken fvvak en teder:

OHee



ende Geeftplike Liedekem, IJl

O Heere helpt my doch, ó Heere, Heerc helpt

j

Want druk en fwarigheyt mijn hert heeft overltelpt.

10.

Ik arme Vrouwken kan dan deef' veiborgèntheden

Niet met u twiften> Heer-, het zijn my duyll're reden:

Dit weet ik maer alleen, dat niy uw hulp ontbreekt.

Ik ga niet weer van hier tot dat ghy vriendlik fpreekt.

II

Laet deel' uw woorden vry verfchrikken die u haten.

En niet en foeken, maer ik lal noyt van u laten.

Zijt ghy gekomen om verloren fchapen. Keer,

'k Hcbb' als een fchaep gedwaelt , loekt uwe dienft-:iiüegt weer»

12.»

Chrtftus

:

Hoe lange fult ghy my ophouden en verhind'ren

Laet voor de honden eerft verfadigt zijn de kind'ren.

Den kind'ren mijnes rijks komt toe dit geeit'lik broot,

Daer d' Heydenfch* bondekens noch niet zijn op genoodt.

't Is niet betamelik den kind'ren 't broot t' ont- trekken,

En dat den hondekens te werpen in haer bekken.

VroMu^e:

Ja, doch de hoiid'kens ook de brokskens eten, Heer*

Die van de tatel van haer heeren vallen neer.

14.

Tc Wil geern* uw hond'ken zijn, ik fprek*er gantfch niet tegen,

Als maer der honden recht van my mocht zijn verkregen,

'k Verfoek niet als tea kint te fitten aen uw dis

,

Geeft flechts een brokskcn dat daer al' gevallen is.

Ik fal den Joden niet haer kinder- recht mis -gunnen,

Soo 'k maer een broksken fal van u verwerven kunnen

Voor d' honger mijner ziel. Ik laet u dan niet gaen

,

Maer fal u volgen , als uw hond'ken , achter aen.

R 2 ChrU
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»5* Pfalmcny Loff-fangen

ChriHm

:

O Vromvj ghy hebt my 't hert met mv gefmcek bewogen 1

Ghy hebt my innerlik verwekt tot mededoogen.

Seer groot is uvvgeloov% dat moeft hier zijn verklaert

Door fidk een lijdfaemheyt in fwakke vrouwen aert.

Gaet henen na uw huys, wilt dit geloov' bewaren;

De duyvel is al uyt uw dochter uytgevaren

,

Van defer uuren af foo wert uw kint gefont

:

Loopt blijd'lik heen, ghy fult het fclve fien terftont»

Gcbedt wanneer onfe vyanden haer over
onfe caftydinge verblijden.

Op de wijfe van Pfalm^. Hoe veel is des volks. Heer. Of na de MufijkC Cnde

andere aengcwefen Sangh - vrijTen, geftelc op onfe Gcfangh j

O on ' bedachte jeugt, Fol.74.

VErloft my van mijn pijn,

O Godt : de wat'ren zijn

Tot aen de ziel gekomen

:

*t Schijnt of bet groot gevaer

Met ongeftuym gebacr

My gantfch wil overftroomen.

Aenfchouwt doch mijn verdriet

:

iVid. V. 15. Laet my verfinken niet

In 't diepe defes waters

:

Maer rukt my uyt den (lijk >

En laet my te gelijk

Verloft zijn van mijn haters.

1.

Joh. \C\io. Wanneer uw Erf-deel ftcent.

En klacghlik fchreyt en weent, i
Soo
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(ft ende Geefielike liedekins.

Soo zijn, die haer benyden.

Tot aen de ziel verheygt j

De wcrelt fchept haer vreugt

Uyt uwer kind'ren lyden»

Siet hoe mijn weer -party

Vermenigvuldight zy

;

Seer vele ftaen my tegen.

Men feght van my , tot fpot

,

Hy heeft geen heyl by Godt,

Hy blijft geheel verlegen.

$•

Dien ghy genadigh flaet

,

Vervolgen fy met quaet

:

De Imert van uw verwondden

Verflrekt haer tot een praet j

Ik ben tot fchimp en fmaet

Geduerigh in haer monden.

Hoe langh, ó Heer, hoe langh

Sal ik noch zijn (oo bangh?

Hoe langhc fal verhooght zijn

Mijn vyand over my ?

Sal ik door quellery

Dan gantlchlik uytgedrooght iljn f

4-

*t Verdriet mijn oogh door - knaeght

,

Omdat mijn fmert behaeght

AU mijne weerpartydcrs.

Geeft dat het my niet ga

Soo gantfch en gader na

Den wenfch van mijn benyders.

Laet na veel druk en pijn .

Mijn hooft verhocghct zijn

Eens over mijn vyanden

,

Die my fteeds zijn ontrent

,

R 3

«55

?faL 3*. 2.

rerf 3.

Tfal. 6^,

verf 2. j.

?fd. ij: 5,

Tfal. 6: 8.

Vfal, ij:3»

Soo
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134 Vfaimen, Loff-fangen

Soo fal ik in uw tent

Met vreugt doen offerhanden.

^ S A L M LXII.

ï

Opdewijfevan ?^dm 62. Hoe jnr dat mijn isgetmeU. Siet breeder Vtt-
tooniiige ücr Mufijke , ende Sangh - wijfen hier op paflende, by onJe

Gefangh ; O dagb ftir groot van Heerlikhtyt^

I.

TOt Godt is doch mijn ziele ftil.

Het ga dan ook foo als het wil

:

Mijn heyl en hulp is van hem immer.
Hy is mijn rotz-fteen, en mijn heyl;

Mijn hoogh vertrek; al fta ik fèeyl.

Ik fal doch groot'liks wank'len nimmer.

Hoe lange fult ghy 't quade dan

Aenftichten tegen eenen man ?

Ghy fult gedoodt zijn met u allen:

Ghy fult, als een gebogen vvandt^

End als een muer van yeder kant

Gefloten, plotslik neder vallen.

5-

Sy houden maer alleene raet >

Om hem , dien Godt verheft tot ftaet,

Weer van fyn hoogheyt te vcrftooten:

Sy hebben in de leugen liift

,

Haer mont die fegent, vleyt, cn kuft,

Terwijl f in 't hert den vloek vergrooten.

Dochghy 5 mijn ziele, fvvijght den Heer:
Want van hem is doch even feer

Mijn hulp cn byftant , watfe kallen.

Al is mijn vyand noch foo trots

,

Godt is mijn heyl en fterke rots ;

Mijn
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eide GeeftcUhe Liedei^m,

Mijn hoogh vertrek , ik fal niet yallen.

5-

In Godt is al mijn heyl en eer.

Mijn kracht, mijn toevlucht ip ^ep Heer,

Ghy volk vertrouwt hem t' allen tijden*,

^Stort Toor (yn heyligh- aéngeficht

Uw hert maer uyt, het wert verlicht;

Een toevlucht is ons Godt in 't
' lijtien.

6,

Wanneer wy 't Immers recht in fien

,

Soo zijn doch dc gemeene lie'n

Maer ydelheyf, de groote, leugen.

Wanneer men f' opweeght in de Ichael ?

Sy fouden immers altemael

Niet tegen d' ydelbeyt op meugen,

7'

Op onderdrukkingh niet vertrouwt >

Koch ook op rooverye bouwt,

Maer vi^ilt uw ydel doen eens ftaken

Wanneer aen-waft in overvloet

't Vermogen end het tijdlik goet.

Wilt daer uw hert niet vall aen maken,

8.

Godt heeft gefproken eens een woort >

Ik hebb' het menighmael gehoort

,

Dat Godes is alleen de fterkte.

De goetheyt, Heer, is uw alleen:

Want ghy fult eyndlik yeder-een

Vergelden na het gheen hy werkte*



1^6 Tfaïmcn^ Loff-fangen

Die (ich eenfnael tot Chriftum heeft begeven , moet
niet weer te rugge fien na de werelt,

D 1 S C A N T V S.

Chy die eenmael bek gejlagen Aendenfloegeen dapp're hanty

Om te ploegen [onder iragen^ In uivs Heeren Jefu lant^

Om te vuken rechte vporcn In jyn padt foo cngh en frnaly

Slact ufp oogen ^mlna roeren, Oj't en beeft geen goe- de vaL

Men kan dit ook fingen na de Mufijke , gcftelcoponfe Gefangh j Palfcherufie

rnïi'tghavetcyi, Folrioi. üf nadeMufijkc, ende Sangh-wijfe, gevoegc
by onfe Gefangh ^ Op ,

nvjn :{id , om Godt te loven. Vol: i6*

Luc: 9: 62. Hy die t^nmael hebt geflagen

VJ Aen den plocgh een dapp're hant>

Oin te ploegen, fonder tragen»

In uws Heercn jefu knt,

Om te niviken rechte vooren

In fyn padt foo engh en final

,

- Slaet uw oogen wel na vereng

Of *t en heeft geen goede 'vah

Ibid: Nieaiant die foo wankicnd kijke

Na
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i

ende Geejldtks Licdekens. 1 3

,

Die (ïch eenmael tot Chriftura heeft bcgev-en , weet
niet ,weer te rugge ficn na de werelt.

B A SS V S,

iii^iiiliiiiiil
Gfy die eenmael hebt gejlagen Aen den ploeg een dapfre bant ,

Om te ploegen ,
[onder tragen , In uws Heeren Jefu lam,

\ 6 ^

Om te maken rechte
'

vooren In fyn padt foo engh en fmal

,

iiiiiiËiiiii
Siaetwtf 00' gen wel na voren, Of'ten heeft geen goede val

Na 't gheen achter is , w c^i om

,

Is becjuacm tot Godes Rijke

,

Daer men niet moet gaen in 't krom.

Laet no.yt cnigh mis - vertrouwen

,

Welluft , ecre , günft ,-of fchat,

Of yct anders u op - houwen

In uw aengevafigen padt.

5-

Wilt gedenken t' allen tijden

,

Tot uw hoed' aen d' huysvrouw Lots

,

Die weer ommefagh by.- zijden

,

Tegen het bevelen Godts

;

Jef: 40', 4»

Rom: 4: 20*

Lm: S: 14*

Luc: 17'

Gen: 1^:26,

En
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158 Pfalnmj Loff- jangeiê

En verandert wiert foo vaerdigh

In een hardde Sout - pilaer

Apoc. Godt en ftraft noyt on - rechtvaerdigh

,

verf. ^, 7. Neemt dan dit cxempd waer.

'

4-

Allen den nakomelingen

Moet het dienen tot een leer 9

Tfal.6i:ii. Om haer hert aen d^aerdfche dingen

Niet te hangen al te feer;

Matt. 19. Maer ook alles te verlaten,

verjf. zy. Om den Heer te volgen na:

Moed - geviDge acn een Kryghs - knecht ende
Kampioen Chriftii

DISCuiNTVS.

Hoe moedigh is een khek^ foldaet. En laet ficb nietomfet- ten ,

Wanneer het rvreetgeluyd aengaet Der trom'len en trompet- ten

!

I
Sjn hert en wert niet licht hedut Doort donderen van het grof gC"

{T\

fchuty of'tklAtWen der mufim- ten.

I
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ende Geefielike L'tedekem. ÏJ^

Wien fal d* heele werelt baten , UaiU iC,

Soo hy lijdt der zielen fchaa? verff. i6»

Tot dit eene dink verwekt u , VbiL 3:14.

Stelt als in vergetenis

't Gheen dat achter is , en ftrekt 11

Tot het gheen dat voren is

;

Jaeght na 't wit met groot verlangen,

Tot den prijs der roepingh Godts

,

Die van boven wert ontfangen.

Chrifti krijghs - knecht , houdt u trots. /. Cor. t6. t;.

Moed • gevinge aen een Kryghs - knecht ende
Kampioen Chrifti.

B A S S V S.

Hoe moedigh is een kloekfildaet , EnUetfich niet ontfetteriy

Wanneer het wreetgeluyt aertgact Der trom'len en trompetten

!

5^ ^ f_

Sjn hert en wert niet Itcht bedut Door 'r donderen
.
van. het grofge-

:ii:ö— '

—

^

:. fckut, of'tklatWen der maf- qtiet- ten.
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t^Q Vfalmm ) lojf-fangen

Men Jcandir ook fingen rp de wijle j AuU thfcr mt fchreyich :(udir. Ofj JcSt

Gottvonhimmd fib daniru Ofj kAc^t) Gott ^ mie lang vergijlet mcin. Of;
Es iji das heil mis kpmmmhcr; Of; /ƒ1 gcwij\lich an dcn^eit. Ofj

NmFreuwt euchlftbm Chrijlcngmdn. 'Sier ook de Mulijke

ende andere acngcwcl'en M^lodyen by onlc Gelangh i
O Jcfu y als mijn fleyf-wiy naekt.

m

HOc moedigh is een kloek foldaet i

En laet fich niet ontfetten

,

Wanneer het wrcet geliiyt aen gaet

Der trommUen en trompetten l

Syn hert en wert niet licht bedut

Door/t dpnd'ren van het grof gefchut.

Of 't klat-ren der musquetten.

'2.
1

Door vycr en vlam> door ftroomen bloets

Wert hy niet afgetogen:

Maer fiet feer ftout , vol inoets en gloets

»

Den vyant ónder d' oogen.

Ghy die een Krijghs ^knecht Chtifti zijt>

Sult ghy dan niet in uwen ftrijt

U Iterk en manlik toogen?

3-

!.Cor.rf:2f, Kan een verderfelike kroon

Soa tot den ftrijt bewegen,

Hoewel fe niet vaft uTten fchoon>

Of die lal zijn verkregen;

Behooren wy dan niet veel meer

Na d* onverderfelike eer

En kroon te zijn genegen?

4-
ll:d. r. i6. Den loep in onC geftelde bacn.

Is geen onfeker loopcn:

't Is niet als 'die; de lucfut maer flaen^

" En nier dan niocyt bekoopen.

2.Tiw,4:8. De kroone der rechtveerdighcyt

Is nu

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

4C6



ode Geeficlikfi Liedekais.

Is nu al voor ons vvech geleyt

,

Die wy t' ontfangcn hoopcn.

V
Verflaeuwt niet, als bcfwijkt uw kracht:

Godc helpt op 't ni^rft den inpeden

:

Wordt fterk in lyncr ftcrkten macht

,

Die u wel fal behoeden,

Als tegen u ook alles raeft,

3&n niet dan moort en dreygingh blaefl

Met een verfchrikhk woeden.

6.

GlVy hebt de wapen - ruftingh Godts>

yVaer meöd' ghy fonder tfagen

Beftaen kont 'tegen allen trots >

%u quac'Verioekinghs dagen*

De wap'nen in^nf' wofftci- perk

En zijn niet vleefchhk, maer feer fterk

Door Godt, om 't all te jagen.

7-

Ja lelfs uw fchilt en groote loon

fi— ïi'Gódt; dies wilt niet vrefen

:

Met Chrifto fult ghy op fyn throon y

Als ghy verwint , haeft wefcn

;

n^ljivv - 3^^^^ v^^^
5 ^^^^^ ft^'^j^

Gev;^eft zijn fuik een korte ti)t >

Voor eeuwigh wert geprelen.

8.

Tfa wakker dan , uw Kapiteyn ^

Die u dc k^^pon fal geven

)

Die gact vl voor in 't krüyces pleyn>

Hy ftelt voor u fyn leven :

Hy ftrijdt vopr u ten bloede toe>

Op dat ghy niet foudt worden moe >

Noch^uwen ftrijt op - geven*

S 3

I4Ï

Pfal.^S:^.li'

Eph. 6: 10.

Acl.^.v* I.

T.pb. 6: 15.

(Jen, I*

Apocy. 11,

verf. 9. 10»

Heb. 12: 2.

ApOC,2',lQ.

Luc.^: zj..

Jiebr. i2v

Ghebcdt
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1

ffalmetiy tog-[m^en

Gbebedt tot Chrilh,m , om meerder kracht en lijd-

faemlieyt in'tkruys te dragen.

D J S C A N r V

Voorgangeren gelej/desman Vdn all die 't-kr^tj- ce dragen.

Dat ik.u niet recht volgen kan, Doet myhert- gron- digh klagen

ifiiiliiiiiili
Gcmlligh is wel mijnengeefi^ Maer'tvleefcb is fwak^, 0 Jieerey in

\ maekt my angjitgb en bevreefi, Hoe lyefügb /\ het keere.

Men kan dit ook fingen na de Mufijke , ende aefigewefcnc Sangh - wijfen ,

geftek op onle Gcfangh- M'^ap ftrarighen of droezige m/ter: Foh 60. Of
( inec4 regeltjes in elk vers

)
op de wijfè i Is 't u om vryi^htyp gcdani.

Ofj Dc ooge)7 n % dc dmgt gcjliètt:

.

'Heb. ii\ 2.

'}^un. 16.

verf 24. -

verf^r.

I.

\J Oor - ganger cn geleydes * man
Vaii all die 't kniycé drngén /

Dat ik u niet recht vdigen kan ,

Doet my hcrtgrondigli klagen.

Gewiiligh 4S wei mijnen geeft,

Maer 't vleefch is fwak, o Heere^

-En mackt my angftig4i -en 4>evreeft

,

Hoe laeftio^Ii ik het keere»

OJefu
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endè GeefeüheLitdtktm. 145

Ghebedt tot Chriftmn , om meerder krachc en lijd»

facmhcyt in 't kruys te dragen.

B A S S V S,

Voorganger en ge- lej/deman Van all die^tkr*i)ce dragen.

Dat ikji niet recht volgen karii Doet mjf hert-grondigh klagetk.

Gen'illigh is wel mij-nengeeJl,Maertvleffchisfn!>ak^oHeere, En

. 6 )^ y^

apilïiilpïiSiill
•Titel

maekt angHigh en bmeeji , Hoe heftigh het kse-re.

O Jefu, wilt niy trekken voort.

Als ik moet achter blyven

;

Geleydt my door uw enge poort,

En wilt my krachtigh dryven.

Al kom' ik met mijn kruys belae'n

Al traegli en facht aen druypen

,

En achter u niet voort kan gacn

,

'k Wil u nochtans na - kruypen.

S-

Ik fuchte niet om dat ik moet

Met u het kruyce dragen:

Cant, i: 4*

O neen 3 .
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144

5:41.

Luc. 9: 23.

Tbil. I.

V.' 2^. 30.

2. Tiw. 2.

verif. 4. 5.

JlöW. 8:18.

P/a/. 1 19.

y. 67. 71.

Cl/, $: 17.

Tfal 58:7,

mi/. 29.

Vfalmcn^ lojf'fangett

.0 necnv Vis mijne ziele foct,

Want 't is foo uw behagen,

Dat niemant u oyt volgen magh

'Noch achter u kari komen,'

Of van hem moet ook dagh by dagh

Het kruys zijn opgenomen.

Ja CliriJe,;k.heb_b'!fot blijdfchap rcéii.

Dat ghy'^uyt giinft van boven

My in uw faek geeft , niet alleen

In u vaft te gcloovcn

,

Maer ook voor u , om uwen Nacm

,

En na.uw wit ce lijden,

En met dw oorlooghs ^ knechten t'faem

Om d* eere - kroon te ürijden.

,
5-

'k weet dat het alles ftrekken moet

Allee'ni tot mijnen beften;

Ja dat ghy uyt het quadc 't goet

\'oortkomen doet ten leften.

Elet kruys my d' oogen open maekt

,

Die wel - ftant fluyten dede

;

Het kruys mijn vöor'ghe trotsheit ftaekt

,

Gelijk ik merk' airede.

6.

Maer 't gheen my qiielt op 't aldermeeft

,

En maekt al mijn onlultc

,

Is , dat mijn fwakke vleefch den geeft

Niet laten wil in rufte.

Want (ach ! ) mijns vleéfches (wakheyt my

Soo hart daer neder drukker

,

Dat ik met groote qnellcry

Ga onder 't kruys gebukkct.

7-

Ghy die den moeden krachten geeft

In d' uure der vcrfoekingh

,
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endt GeeHeltke Liedekffis,

En dien , die geene krachten heeft

,

Schenkt ftcrkt' en veel verklockingh j

Ghy die in alles felfs;, als vvy,

Verfocht zijt, fondcr fonde-,

Komt door uw medelydcn my
Te hulp in defe ftonde.

5.

Maekt ghy my meer en meer bcreydt,

Om 't kruys te mogen lydcn

Ten minften doch met lydfaemhcyt.

Indien niet met verblyden.

Laet ik maer door mijn eygen fchult

Mijn kroone niet verminderen.

Wat ghy my dan toefenden fult,

't Kan my in 't minft niet hind'rcn.

145

15.

Heb, i: 18.

AÜ. 9: 16. en

Cap. 21:13.

Luc.ii:i^

ApQC, j; II.

Gebedt om gedult en trooft in de vcrfoekinge.

Op tlewijfe van Pfalm 80. Ghy Herder Ifraéls , wih hoorcn,

Ofi 94. O Goit , ghy die Güdt:{ijt der wraken.

Of} Pj'alm icj. Een yeder moet tot defen tijden.

I.

GEtrouwe Godt , wilt my behoeden

,

Dat ik door vele tegenfpoeden

Niet in mijn druk en magh vergacn,

Maer manlik in ' t geloove ftaen.

Wilt uwen trooft my geven maer >

Soo fal ik vrefen geen gevaer.

2.

Mijn zitl is flaeuw door al 't verfchrikken >

Maer uwen trooft kan haer verquikken

Soo foet en lieflik , dat fy is

Te vreden in haer droefenis

,

En fy , ó Godt , u fwyge ftill'

,

En feggh' •, Heer [m Inïi mj u mU.
T

I. Cor. 10: 15.

Tfal. 34: 20.

?fal. 119: 92.

I. Cor. lóiij.

P/rf/.94:i9,

Chy
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3^6 V[dmn , Lojf-fxngen

Vfal 54. Ghy wilt behouden op het nieefte

ver(f. 19, Die recht verflagen zijn van geefte:

Vfd.zzwz. Soo weeft niet verre nu van my,
Vermits benauwtheit is na-by

^

Want daer en is geen helper meer.
Dan ghy alleen, mijn Godt en Heer.

4-
^

. Soo 'k maer kan feggen in mijn fmerten,-

Ueer^ fus luft my u will\ van herten

,

Kan my niet fchaden enigh dink ,

Schoon alles my ook tegen gink.

Ueetj fm lujl my u mW y is t woort,
Dat ik ftaegh wenfch te brengen voort.

Gebedt om de verloocheninge fyns felfs^

Men kan het fingen na de Mufijkeendefangh-wljfen gepaft op onfe
Gefanghi Ter plmfe mijner vreemd'lmgfchappen. Fol:^.

I.

OChrifte, 'khebb' uw woort vernomen V

Dat, foo ik achter 11 wil komen,
Ik ecrft my felven heel end al

Om uwen't wil verlooch'nen fal.

Ik hebb' my noch niet recht, ó Heere,,

Verloochent , als ik wel begeere
j

Dies hebb' ik u tot noch toe niet

Soo na-gevolght als ghy gebiedt.

5-

Ik werp' my aen uw voeten neder,.

IhïL. 4: 6. Ik bidd' en fmeek' geduerigh weder.
Dat , wat ik ben en hebb* in my >

U cenmael onderworpen zy.

Hiet^
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ende Geejlelike liedekem. 147

Hier ben ik , doet na uw vermogen

Met my als 't goet is in uvv oogen

;

Siet , hoe ik 't alles op-gecv' nu

,

En hoe ik 't over-geev' aen u.

5-

Laet uwe doet en kruycingh maken

,

Dat ik my lelfs magh recht verfaken

:

'k Verlaet ook alle fchepfels eer

,

Dan ik my fclfs verfaken leer.

6.

't Gheen ik niet uyt my (elfs kan i^^rken

,

Wilt door uvv Geeft my dacr toe fterken

,

Vermits ik 't all vcrniagh en doe

«

Als ghy my geeft de kracht daer toe.

7-

Des vleefches luften ende wille

Laet in niy xijn altTarnen ftille

,

Op dat ik hooren magh , wat ghy

Sult fpreken door uw Geeft in my.

8.

Wilt uyt mijn hert gelicel uytroeyen

Air eygen-liefd' , en laet dacr groeycn

Uw Godelijke liefd* , ó Heer

,

En daeghliks wafl'en meer en meer.

9'

Geeft dat ik dood* mijn aerdfche leden,

En fterv' all mijn begeerlikheden

,

Op dat ik leev', na langh gefchil,

Geheelik u end uwen wil.

10.

Laet ik het all om u verlaten,

Ja ook mijn eygen leven haten.

Laet my begceren niet van 't mijn.

Op dat ik gantfch magh uwe zijn.

T 2

I. Sm. 5.

i.Cor. 3:5*

Eph. 1:16.

Fhil. 4:13.

£p&. 2: 5.

verff. 4. 5.

2. Tifft: 3,

verf 2. 4.

Col. 3: $.

Mat. 1^.27. 2^.

Luc. 1^:26,

Rom. 14.

verf 7. 8,

Die



148 Pfilmen , Lojf-[angen

Eie Godt heefc , is in alles wel tc vredcn.

DISCAN7VS.

^
L(tet een andir klagen, kreunen, Sujfigh treur'tggaendaerheen%

3

R

3

ik^wil ircfen wel tevreen^Als ik,?naerop Godt kan beunen ,VaJl op

^ mijnen lie- ven GodtyDie m^^ en mijnlotjDie^^^^^

Men kan dit ook fingen op de wijfe ; Elk f^^^fe fy^ hyfond er dryven. Siet andere

Muf jke, op onfe Gefarjgen ; Looft den Hiere, mijne T^ide. ¥oL 6.

O mijn :(td , w'dt hem hemhnwu Fol: 70 •

I.

J)yïen.s:i9. T Aet een ander klagen, kreunen,

S/r. 30% 1^ Surtigh treurigh gaen dner heen;

v^'y/.ii.ii» Ik wil wefcn wel te vreen,

jfc/.5o: 10. Als ik macr op Godt kan fteunen>,

Vaft op mijnen lieven Godt,

TfdL 1(5; 5. Die mijn deel is en mijn lot».

2.

Ik moefl: wefen al te gierigh y

Soo ik niet genoegh en hadt

Aen den alderhooghtten fchat >
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ende Geeftelihe Liedekens, H9^

Die Godt heeft, is in alles wel te vreden.

ander klagen, krettneny Sufi^btrettriggaenLerbeeny'^

Ik^ wil wefenwel te vreen \
-^f /^wwn- op God l^n/?^w^ , V4^^

mijnen lieven GodtyDie mijn deel is en mijn lot , Die mijn deel is en mijn lot.

Gen. 1 5: 1.

Aen mijn Gtxlt, die my ioo vyengk

Mint, dat hy hem fclfs geheel

Eeuwigh acn my mede deel.

3*

'k Sal dan mijn gcmoet aftrekken

Van des wereltj qmme^reyt

Vol verdriet en tegenheyt

,

En tot Godt allcenc ftrekken.

Die het ware center is.,

Daer mijn ziele ruft gewis.

4-

And'ren wil ik niet benyden

Riikdom, welluft, gunft en ecrj

T y

Tjal. 2^:1.

Tfal. 39:8.

Ik.
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Vfalmen, loff-fmgen

pp/. 3 7:4. Ik hebb' al wat ik begeer

,

Vfd. IQ4. En wil my in Godt verblyden,

yerjf. 34, Die my tegen al mijn druk

Is een werclt vol geluk.

Duyfent gelukfaligheden

,

Pfal.^6Ao. \ EenigFi leven ende licht

rfal. 1 6: n. Geeft lyn lieflik aengeficht

:

PhiL 4: 6. 'kSal hem fmeken door gefceden^

Dat hy maer alleene my
CoLy, II, Alles end in allen zy. ^

6.

PftL 18:5. Codes gunft, befchut, en 2:égen

Hebb' ik altijt, over al, '

End in allerley geval

;

Soud' ik dan noch zijn verlegen?

Hoe 't my ook op aerden gaet,

'k Ben in een gewenfchte Itaet.

. 7... . .

Tc Hebb doch mijne rek ningh nimmer
Op de werelt hier gemaekc

,

Maer mijn ziel geduerigh h^iekt

Na dat hemelfche getimmer

Vol van vreiigt en vry van kruys

,

Daer ik eeuwigh hoor te huys.

8.

Mijne fnoeren ztjn gevallen

In een plaets feer liefelijk 5

Sclfs in Codes Koninkrijk

D' eelft' en waerJftè' plaets vaH^allenj .

Ja een fchoone efftenis

My aldaer geworden ii5.

Joh. 14: 1. 'k Weet dat my ai'daer een vvooning!

Van mijn Heyland is bereydt:

Heb. i^.l^y

' Col. 3: l.l.

1: Cor.y.i.

Jefiy.io.

?fal.i6:6.

'kWord^
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r en$e Geeftelike liedekens.

'k Word' aldaer van hem vcrbcydt >

Om t'ontfangen mijne krooningh.

Daerom is mijn hert vol vreugt

,

En mijn cere foo verheugt.

Lof.fangh , als men de tegenwoordige vertrooftingc
.

* des H. Gcefts gevoelt in de verfoekinge.

Op de wijfe van Pfalm 12. Doet ons hyBavi , V'// mer dan tijt , 0 Heen.

Of j Pfalm 110. D.£ Heer keft gefffroken tot ?aijncn Heere.

I.

GElooft zy Godt , die ons in all «if lydcn

En fvvaer verdriet niet t'eenemael verlaet;

Maer ons vertrooft met inncrlik verblyden

,

Soo dat de vreugt ons aen het herte gaet.

z.

Want even als ons 't lyden ovcrvloedigh

Om Chrifti \vil alhier wert toe gevoeght,

Soo is door hem ook onf vertrooftmgh fpoedigh

In overvloet; dat maekt mijn hert vernoeght.

2. Cor. I.

verfi.^.-

ibid. V. 5.

De Troofter die van boven is gegeven

,

En by ons blijft tot in der eenvvigheyt,

Doet wonderlik onf hert in vreugde leven

,

Ook felfs wanneer het ooge tranen fchreyt.

4-

De werelt kan deef' Troofter niet onttangen

,

Sy fiet , noch kent , noch voelt fyn werkingh niet

,

Om dat fe gaet geheel verkeerde gangen

,

Wanneer fe fockt verlichtingh in verdriet.

5-

Wy kennen hem, end hy fal by ons blijven,

End in ons zijn. Geen druk noch tegenfpoet

Sal immermeer foo v aft aen ons beklijven,

Of hy fal ons die maken liet enfoct.

Ihid, V. 1

iVid,

O Heer.
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V

Tjdlmen, Loff-fau^

6.

Tfd.^4:i^. O Heer, als in mijn herte mijn gedachten

Verdubbelen, en my maken foo verfchrikt^

Dat ik bykans al fchijne te verfmachten

,

Heeft uwen trooft mijn ziele weer verquikt^

7-

Van blijdfchap ben ik overvloedigh heden,-

ilc ben vervult met trooft tot aen het hert

,

Hoewel ik noch foo heftigh ben beftreden

Met velerley verdrukkingh ende ftiiert.

8.

Is in uw kruys alfnJken trooft te vinden,

O Godt, wat fal dan zijn , als ghy de kroon

Sult op het hooft van uwe kind'ren binden?

Is d' arbeyt ft)et, wat fal dan zijn de loon ?

Is ftilk een vreught in uw caftydinghs- roeden,

Wat fal 't dan zijn , als ghy ons t* aller ftont

OmheHen ftilt end in uw armen hoeden.

En kuflcn met de kuflen van uw mont ?

10.

Verblyd' ik my met tranen in mijn oogcn

,

Wat lal 't dan zijn , wanneer uw eygcn hant

Die altcfaem eens lieflik at lal droogen

Hier boven in het rechte vaderlant ?

II.
^

Ach ! dat ik dit mocht t' aller tijt gevoelen,

Gelijk ik 't nu gevoel tot in mijn hert l

Hoe foud' ik dan mijn dorftigh hert verkoelen,

Soo dikwijls als 1 et weer beftreden wert 1

12.

7ob.i5:iö* D^i^r ghy, ó Heer, doet uwen Troofter fenden.

Wat Avaer verdriet fouw daer niet wefen licht f

Ik voel geen pijn, gecu hertfeer, geen elenden,

fjd 4- ?• S^V "7 ^^^"^ vriendlik aengeficht.

Cant. i: 6.

Cant. i: 1.

A^oc. 7: 17.

Hch. II.

verf. 14.16.

Ö Ghy
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ende Geeftelihe Liedekem.

O gHy mijn vreugt , mijn licht, mijn hcyl, mijn leven, Tfalijx i.

Mijn borcht , mijn rotz , mijn hoogh vertrek, mijneer, ?fnL 18; 3

.

Staet ghy my by, cn wilt my noyt begeven

So.o lal ik niet befwiiken immermeer.

Wilt u , mijn ziel , dit te gemoete dragen

,

Wanneer ghy fcliier heel trooftcloos befwijkt

Dc Troofter komt en gact na fyn behagen.

Hoewel hy noyt geheelik van ons vv'ijkt.

Fful, 27:9.

Lof-fangh Hanne.

;. Sam: Cap, 2. verf: 1 10.

Sict deMufijkeende acnduydinge van andere Melodijen, by onfeGefangh*
Ó Ht'tYc Davids joon &c. Fel. 128.

li

Yn hert fpringht op in niy van blydfchap in den Hcere>
l Mijn hoorn is in den Heer vcrhooght : ook juycht mijn eere >

' Mijn mont is over mijn hóoghmoed'ge wecr-party

Wijt opgedaen : want in uw heyl vcrheiigh ik my.
1.

Gelijk dc Heer en is daer heyligh ook niet eene,

Want niemiant ifler, ó mijn Godt, dan ghy allcenci

Daer)is gqen rotz-ftccn noch geen vall vertrouwen meer)

GeUjk als onfe Godt , als ghy alleen , ó Heer.

En mackt ct niet tc veel, dat ghy foadt hooge fprcken,

D^t ghy voortaen foo hart foudt met uw mont uyt-l>rekcn.

Want d<>ch de Heer een Godt der wetenfchappen is 3

En fyne daden all zijn recht gcdaen gewis.

4-

TJe boogh der fterken is gebroken nu gevvörden

,

. En die daer ftruykelden, met fterkt' haer weer om-gorden.

Die waren gantfcb verfaedt, verhueren haer om broot ;

V Die

u
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Tfalmetti Lofj-fangen

Die hong'righ waren > zijn niet langer in den noot.

5'

Tot dat die eerftmael was on-vruclitbaer, baerde feven.

En die veel kind'ren hadd', wierd krachteloos daer neven^

De Heere doodet en maekt levend wederom

;

Doet dat men dael' in d' hejl' en weer om hooge kom^
6,

De Heer maekt arm en rijk, hy drukt by-wijlen neder,

By-wijlen ook verhooght hy op het hooghfte weder.

Hy heft den flechten uyt den drek en ftof weer op

;

End hem die noot lijdt, ftelt hy weder hoogh in top,

7-

Ja doet hem fitten ook by Vorften en by Heeren

,

Dat hy haer erven doe den fchoonen ftoel der eeren:

Want 't acrdrijk heeft de Heer gegrontveft in *t begin >

End heeft daer op gefet de werelt na fyn fin.

8.

Hy fal de voeten van fyn lieve gunft-genooten

Bewaren, foo dat fy haer nergens fuUen ftooten,

Maer de godtloofe fal in duyfternilTe zijn.

Al waer hy fv/ijgen moet berooft van Godts aenfchijn.

9'

Want nicmant yet vermagh door fyne kracht of liften.

Sy fuUen zijn verplett die met den Heere twiften;

Hy fal haeft dond'ren in den Hemel over haer

,

Op dat fy worden foo fyn grimmigheyt gewaer.

10.

De Heere fal die aen des werelts eynde leven.

Ook richten , ende fal fyn Konink fterkte geven,

Hy fal den hoorn van fyn Gefalfden langh-verwacht

Verhoogen eyndelik door fyne fterke kracht.

PSALM
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tnde Geejlelike Liedekenu

PSALM X XX,

Op de Wljfe van Pfalm 30. N4 dat ghy , Hett , my helt hm'jit.

MufijkegefteltoponicGclanghi I/;./oov* «, Hrrr, k;* j&fr*<

Of, na dc
mf» grm»

I.

*k QAI u verhooghen, end uw eer

O Op 't alderhooghfte roemen, Heer

:

Want als ik neder was gcdaelt.

Hebt ghy my weder opgehaelt
j

Mijn vyanden, die my benyden.

Doet ghy niet over my verblyden.

2.

O Heer mijn Godt; ik riep tot u,

En ghy hebt my genefen nu.

Ghy hebt mijn ziel, die was beroert,

Uyt defen kuyl weer opgevoert

;

Ghy hebt behouden my by *t leven»

Dat ik in *t graf niet ben gebleven.

Pfalm-finght den Heere met gefchal,

Ghy fyne gunft-genooten all

,

En fegget lof en dankbaerheyt

Ter eeren fyner heyligheyt.

Want in fyn yver ende tooren

Is wel een oogenblik te voren;

Maer hier-en-tcgen ifler weer

AU een gantfch leven by den Heer,

Wanneer hy fyn goetgunftigheyt

Door fyne licfd* heeft uytgebreydt:

Des avonts wel vernacht het vveenen,

Maer *« morgens is 't gejuych verfchenen.
• V 2 Doen
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Tfdmen^ Lojf-fm^en

5-

Doen voorfpoct was na mijnen fin,

Beeldd* ik iny wond'ie dingen in,

Ik feyd' ; ik fal nu nimmermeer

Weer wank'len , want gliy hadt, o Heer,

Mijn bergli door uw goetgunftighedcn

Seer vaft gefet in eeuwigheden.

6.

Maer doe ghy weer uw aengcficlit

Voor my verbergdet , fchrikt' ik licht.

Ik riep tot u , beangftight fccr

,

Ik fmeekt' u, end ik feyd', ó Heer,

Wat voordeel ifler uyt te halen

,

Dat ik in 't graf fal nederdalen ?

7-

Sal oyt aldaer mijns4ichaems ftof

\^erbreyden uwen Nacm niet lof?

Sal 't uwe waerheit maken kond ?

Verhoort my , Heer, tot defer ftond,

lln 2ijt my wederom genadigh

,

Weeft my een helper feer weldadigh.

8.

Ghy hebt mijn w^ee-klacgh en gcfchrey

Verandert in een foetc rcy

;

Ghy hebt ontbonden mijnen

En my omgordt met blydfchap ft rak.

Dat u fiiigh' i en niet fwijgh' mijn cere

:

Ik lal u ccuwigh loven , Hecrc.

Lof-lflDgh
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ende Gecftelike Liedekens. 157

Lof-fangh Mofis ende der kinderen Ifraëls voor hare

Verloflinge, ende Pharaos ondcrgank in dc roode Zee. ;

Exod: Cap: XV. verjf: i 19.

Men kan ditfingen na de Mufijke,.cnde andere aengcwefenc fangh-wijfcn

,

gcftclt op onfe Gcfangh j Gmtfch wdnigh ^ij» de dagen van mijn leven. Fol. 48

.

1
K fal den Heer met hert en monde, fingen

,

Want hy is hoogh verheven in fyn dingen ,

Hy heeft het peert en fynen ruyter mee

Geworpen in de baren van dc Zee.

De Heer is al mijn kracht , en anders geene

,

Hy is mijn liedt , ik fmgh van hem alleene ;

Wanneer ik was beangftight en bevrceft,

Is hy my tot mijn heyl en hulp geweefl.

Deef* is mijn Godt , cn mijnen ftcrken Koningh

,

Daerom fal ik hem maken cenc wooningh,

Mijns Vaders Godt is hy, dies fal ik hem,

Soo veel ik magh , verheften door mijn ftem.

£en oorlooghsrman is hy : fyn naem is Hccre ;

lly heeft nu, tot betponingh fyner eere.

De wagens end het machtich - woedend hcyr

Van Pharao geworpen in het mcyr.

5-

De keure van fyn Hooft-licn zijn verdronken,

In't midden van de fcliclf-zec nccr-gefonken.

D* afgronden hacr geheel bedekken deen;

Sy zijn in't diep geionken als een fteen.

Uw rechter- hant is nu voor onfcn oogen,

O Heere , gantfch vcrheerlikt in vermogen :
-

Uw rechter-hant heeft nu den vyant. Heer,

Verbroken , en geheel geworpen neer.

y 3
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4'

dw hoogheyt wierp tot d' alderlaegfte gronden

Die tegen u en tegen ons opftonden;

Ghy fondet uyt uw heete toornes-gloet

,

Die r heeft verteert, als't vyer een ftoppel doet.

Door 't blafen van uw neus de waterftrooniea

Zijn opgehoopt , en over eynd gekomen

Als eenen hoop: d' afgronden ftonden ftijf

ïn 't herte van de Zee rondom haer Hjf.

De vyant fprak ftoutmoedigh en verbolgen.

Ik falfe nu foo yverigh vervolgen.

Dat ik op 't left haer achterhalen fal

,

Ja deylen haeft den buyt met vreugt-gefchal.

Mijn ziele fal van haer vervult fich voelen

,

Ik wil mijn moet aen haer ten vollen koelen.

Ik fal mijn fweeit uyt-trekken uyt de fchee,

Mijn hant fal haer uytroeyen op der ftee.

6,

Ghy hebt, ó Godt, met uwen wint geblafen.

De Zee heeft haer gedekt als ftinkend' afen

:

Sy bleven in 't geweldigh water doot,

Sy fonken neer gelijk het fware loot.

Wie van de Góón is doch als ghy , ó Heerc ?

Wie is als ghy , verciert met grooter eere

Van heyïigheyt , wiens lof met vrefe moet

Gefongen zijn, die fuik een wonder doet

I'

Uw rechtcr-hant hebt ghy, om hare fonden.

Wijt uytgeftrekt , de aerd' heeft haer verflondcn.

Dit volk, dat ghy verloft hebt, ghy gelcydt,

O gocde:Godt, door uw wel.dadigheyt.

Na langh' vierdriet , na vele fmaet en hooningh,

Voert ghyfc tof dè liefelike wooningh



inde Geepelike Ikdekfm.

Uws heyligheyts getnakkelik en facht >

Door uwe fterkt' en Godelike macht,

8.

pit hebben hacft de volkeren vernomen .

Dies fal haer vrees en zitt'ren overkomen ;

Met weedom en met fmert bevangen zijn

D' inwoonders van het lant van Paleftijn.

Dan fullcn zijn verbaeft de Vorften Edoms

,

Den Moabijt fal beven door veel v^eedoms

;

D* inwoonders van het lant van Canaan

Te famen als verfmclten fullen dan.

9-

Op haer fal zijn verfchrikkingh , vrees, gekarrem,

5y fullen door de grootheit van uw arrem

Verftommen in de trotsheit van haer reen»

Ja ftom zijn als een fprakeloofe fteen.

Tot dat uw volk door-komen fal , o Hecre»

Tot dat dit volk gelukkigh henen keere,

Dat ghy u hebt verworven door uw kracht >

En nu abree tot hier toe hebt gebracht.

10.

Die fult ghy haeft in-brengcn , end haer planten

Als fpruyten frifch en groen van allen kanten.

Op uwen bergh dacr ghy uw erftenis

Behoedt van vrees en van verderftenis.

Ter plaets , die ghy tot uwe wooningh , Heere

,

U hebt gemaekt: het heylighdom vol eere.

Het welk ghy hebt , 6 Heere , felfs gefticht

,

En heerlik met uw handen opgericht,

1 1.

De Heere fal regeren t' eeuw'gen dagen.

Want Pharao is met fyn peert en wagen ,

Met al fyn heyr van ruyteren alree

Gekomen in het diepfte van de Zee.



^(So "Tfalnm'y upfangm

Het water > dat^éerft ftoiit^ila haer begeercn

,

Heeft over haer de Heer doen vvcdcr-keeren
3

Maer Ifr'els fact is fonder fcliaed' of wee

Op *t droogli gcgaen in midden van de Zee.

pen L,oföügti ;v^n Debor?.

Judici.Cap.r.

;
Op de v^;ij^è )• ais fc voorgacfid'c.

LOoft endc prijft den Hecrc'j van' het wreken

Der wraken nu in Ifraèl gebleken

,

Van dat het volk , dat" na onP befte ftreefc

,

GewilHgh nvi ficK, aengeboden heeft.

Ghy Koningen ièer groot van macht , wilt hooren,

Ghy Vorftcn hoogh verheven , ucemt ter ooren

:

Den Heere fal ik fmgen, ja ik fal

Ifraëls Qodt ptalm-fingeh met gcfchal.
'

'

''

.

"' ^'^ •

Heer, doe ghy tooght vaiVS^eif v^nz-er beneden

,

Doe ghy daer heen van Edoms velt quacmt treden, .

Soo beefde d' aerd', ook d' Hemel droop van fchrik;

De wolken ook van Water droopen dik.

De bergen, om het» wonder; l^^vermeerpn,

Vervloten van .hcp aepgeficht des Heeren,

Selfs Sinai vervloot ook alfoo-wel

Van 't aengeficht des Godts van Ifracl.

3-

In Samgars, loons van Ahath, end ook mede

In Jaèls tijt, en waflcr nergéns vrede,

't Gemeene padt hield' o^, mcri wandeld' om,

En gingh door vrees de wégen in het kromm'.

De dorpen haeft iu irraël. ophielden,
,

.

Sy hielden op , foo gantfcfi men hacr vernielden

:

Tot
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3

tftde Geejlelike Lkdekens*

Tot dat ik dus opftond' , ik Debora

,

Die moeder ben in Ifracl , daer na.

4'

Gingh Ifracl verkiefen nieuwe Goden,

Dan waren in haer poorten oorloghs-nooden.

Wierd fchilt of fpies by veertigh duyfent wel,

Tot tegenweer , gefien in Ifraël ?

Tot Ifraëls wet-gevers is niijn herte.

Die onder *t volk, niét vrefende voor fmerte,

Gewillighlik fich hebben aen-gebóón

:

Looft ende prijft den Heer met foeten toon.

Ghy grooten, die daer rijdt op witte mtiylen.

Die fittet aen 't gericht, als hooge fuylen.

En ghy die op den vvegh gaet hier of daer,

Spreekt ftaegh daer van, en maekt'et openbaer.

Van het gedruys der fchutters, dat fich repte

Ter plaetfe daer men neerftigh water fchepte

,

Spreekt t'famen daer van 's Heeren recht, dat acn ;

Syn dorpen van Ifraël is gedaen.

6.

Doe mocht weerom vrymoedigh 't volk des Heeren
,

Gaen uyt de poort en weder binnen keeren.

Waekt op, waekt op, vvaekt op, ó Debora,

Waekt op , en fpreekt een Liet dat luftigh ga.

Wilt ook met my, 6 Barak, nu opwaken.

Wilt u , ghy foon Abinoams , opmaken

,

En leyden nu all uv/* gevang'ne voort

Gevangen na de plaétfe daer 't behoort.

7-

Doe heeft de Heer de heerfcbappy gegeven

Aen 't volk dat hem noch over was gebleven»

X

l6t

Om
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Om over d' ee;: .des .volks te heerlchen, hy
Doet over den geweld'gen heerfchen my.

Uyt Ephraim u^as hare v;^ortel tegen

Den Amelek : end achter. p|) de vv^egen

Was Benjamin by uwe:volken, Heer,
Om loo te do^n den v^sgnt tegen-weer.

Uyt Machir zijn de Richters afgetogen,

Uyt Zebulon, die met de pen bevyogen.

De Vorften ook van Ifl'afchar daer na
Die waren mét de kloeke Debora.

Als Iflafchar , was Barak , op fyn voeten

Wert hy in 't dal gefonden , haer t' ontmoeten»
Dat Ruben fich dus afgefondert heeft

,

By yeder-een feer groot na-denktn geeft.

9-

Wat zijn de re'tn, dat ghy dus met u allen,

O Ruben, ftil Weeft fitten by de ftalfcti.

Te hooren na der kudden foet gebleeti*

Een yeder fulks op 't hooghft verwond'rcn deed.

Aen ghene zijd van den Jordaen benepen
Bleef Giieadj wat hielt fich Dan in fchepen?

End 'A^tr fm aen d' haven van de Zee

,

Hy bleef in fyn gefcheurde plaetfen mee.

lo.

Doch Zebulon een volk is , dat fyn léven

Gcwillighlik tér döót heeft willen geven.
End infgelijks als een kloekmoedigh helt

Ook Naphtali: op d'hoogbten van het velt.

De Koningen ten ftrijde quamen treden,

De Koningen van Canaan doé ftreden

Aen 't water van Mègidd* in Thaanach:
Doch niemant een ftuk geit daer van en brach.

i

Codt
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efuie Geeftelike Liedekins,

II.

Godt hielp fyn volk van boven cn beneden j

Soo dat fy van den hoogen,Heni^l ftreden;

De fterren uyt haer loop-plaets quamen dra

Beftrijden den heylloof^n Sifera.

Haeft v;?enteld* haer de beke Kifon henen,

JaKifon en de beek Kedurnim fchcnen

Op haer vergraint; Q mijne ziel^ grijpt moet,; hiiH

Vertreedt de fterkt' uvvs vyants met de voet.

12.

Doe zijn verplett de hoeven harcr pcerden

Van 't rennen , als fyn machtige weer keerden.

Vloekt Meroz, feyt des Heeren Engel, vloekt

Haer Burgery , die fich niet heeft verkloekt.

Want fy en zijn tot hulpe van de vromen,

Die d' Heer beval tn gaf» niet meed gekomen:

Sy hebben niet tot 's Heeren hulp gedaen,

Sy zijn niet wet den Heldep uyt gegaeri.
,

13-

Dat Jaël zy gelooft voor and're wijven

,

Gezegent moet in hare tente blijven

Het kloeke wijf van Heber den Kenijt

,

Ja boven d* eer;der,.vrquweQ breedt en wijt*

Als Sifera wat waters eyftht té' drinken

,

Heeft fy hem melk in eene vlefch doen fchinken:

Sy bracht hem , tot ververfchingh end onthacl,

Ook boter in e;en heerelike fcliael. , f\t>?5fl nsJ^oni co'

Haer hant fy aen den nagerheeft geflagen',

Haer rechterbant greep, fonder te vertlagen,

7—-Den- hamer aen ; fy gaf-een {ware klop,
'

, Den nagel gingh in d' aerde door fyn kop.



J04 i'litfwfft» loff-fan^m

\i Na dat fy hadd' doornagelt en doordrongen
Den flaep fyns hoofts, foo heeft fy onbedwongen
Hem datelik van 't leven gantfch berooft,

Sy ftreekhém af fyn doorgefpijkert hooft.

Hy kromde fich daer tuflchen hare voeten,
yiel heen , en heeft daer neder liggen moeten

:

Hy kromde fich, hy viel, hy lagh gekromt,
End heel gefchendt , die eeril; foo hadd' ge bromt.

Syn moeder heeft door 't venftcr uyt gekeken

,

Men hoord' haer door de traliën fchreeuwend fpreken :.

Waerom vertrekt fyn koets te komen doch?
\Vat blijft de gangh der wagens achter noch >

i6.

De wijsfte van haer kloeke ftaet-juffrouwen

Antwoordden haer, na haer verwaent vertrouwen:

Ja ook iy heeft wel aen haer felv' alleen

Door groot verlangh beantwoordt hare rcèi.

Hoe ? fouden fy den buyt dan niet bekomen
Of deylen *t gneen fy hebben wech genomen?
Een liefken of twee liefkens hooft voor hooft.

Tot bliiflchingh van hvier minne-luft gerooft ?

17-

Voor Sifcra mijn foone toe gefchikt is

Een buyt die van vcrfcheyden verw geftikt is.

De verwen fcliooii gemengelt onder een

,

Waijt fulks is voor een buyt-hals in 't gemeen*

Soo moeten hacft omkomen met on-eere

,

Tot uwen roem , all uw vyanden , Heere

Daer tegen die u minnen , zijn geacht

Als wen de Son gaet op in hare kracht.

. 11:! ni .
I ... II I.

I I
I . II

Trooft
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èfide Geeflelike l 'tedekins»

Trooft tegen ftoutc co machtige vyanden.

Siet de Mufijke , ende Sangh-wijfe , geftelt op onfe Gefangh
^ch dat mijn hen m Tnijn gedachten, Fol. 14.

WAerom foud' ik in qiiadc dagen

Soo aögl^igh vrcfcn vertfageni

Wanneer my d* ongerechtigheyt

Van mijn vyanden foo verbolgen

Komt achter op mijn hielen volgen ^,

En my omringht en lagen leyt?

X.

Die op haer tijdlik goet vertrouwen ,

End op haer grooten rijkdom bouwen

,

End altijt roemen even trots >

En konnen niet foo veel behalen >

Dat fy op *t left daer van betal^::n

Voor hare ziel 't ranfoen-gelt Godts.

De boofc gaet fyn finnen krenkeiti

Om fnood' aenflagen te bedenken,

Daer hy de vromen mede quell';

Knerft over hem op fyne tanden.

De Heer belacht hem t' fyner fchanden >

Hy fiet dat fynen dagh komt fncl.

Wie is . foo floiit, dat hy fal kceren

Den fchrikkelijken dagh des Heeren,
Die tegen alle grootsheit is

,

Ja tegen hoogh-verhevcn ftaten

,

.Waer op de menfchen haer verlaten

En dikwijls fteunen foo gewis

Ja doch des Heeren dagh fal komen
Qok tegen d' hooge cederboomen

X 5

Ibid. v.j.S*

Jef, 1: 12».

Die

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4C6



156 .
Tfalmn , Lcff-ftngtn

I

Die waflen op den Libanoq

,

En tegen alle Bafans eyken

,

Jok lo: 6. Al waer 't ook dat haer tóp bereyken

E>e wolken of den hemel kon,

6.

Hoe moedigh was de Vorft van Babel?

Hoe dwongh hy 't al met fynen fabel ?

Jef. 14: 4. Maerwat een fpreek-woort hoord men haeft?

Hoe houdt den Heeifcher op van dryven?.,

Hoe houdt hy op? kond' hy niet bJyyen> / , ,

Die foo getiert heeft en gerieft ?

7-

Ihid,v. 5.5. Godt heeft der boofcn ftok verbroken,
.L.:; j^y heeft lich over haer gewroken;

Der Heerfthers fccptef is ont-twcc.

Hy die dé volken dede plagen

,

End in verbolgentheyt verjagen

,

Wordt felve nu vervolgt al-ree.

8.

Jef 51:12. En VYÏlt u niet te fcer ontfetten

rfal. 49. Voor menfchen , die 'men haeft fal fetten

verJS. 15. Als ftomme Ichapen in het graf

;

De doot fal haer geheel verteeren

,

Het graf fal haer gedaent verkeeren

,

Soo dat m*er niet fal kennen af.

9-

p/4/. 37. Ik hebb' gefien hoe een godtloofe

V. 55.3^. Een fchriklik' en geweld'ge boofe

Sich uytbreydd' als een groene boom

:

Maer fiet , hy wiert na korten ftonden ,

't Zy waer ik fochte niet gevonden,

2,S4m.t4:i4» Door gink hy , als op d' aerd' een ftroom.

VSJLM
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T
enie Getfeitje liedekétts.

P S A L M CXLVI.

OpdevvijfèvanP/*4»»ï46, r^c/op, mijn^^iet , wilt nufrijftn. Öfna de Mufijkc

geftelc op onfe Geiangh j Wat ik^ dmke <Stc. Fol; 2,

O
I.

Mijn ziele, prijft den Heere,

Met een lïefelik ^efangh,

'k Sal hem geven lof en e^re

Al mijn gantfche leyen langh*

Mijnen Godt ik fingen fal.

Wijl ik hier noch ben in dal.

Wilt op Principn niet vertrouwen >

Op een ydel menfchen kint>

Want daer is niet op te bouwen

,

En geen heyl men by haer vindt.

Als fyn geeft uyt *t lichaem vaert,

Keert hy wederom tot aerd.

Syn aenflagen werden mede

Op den felven dagh tot niet.

Saligh is hy , die airede . ,

Jacobs Godt tot hulp geniet:

Wiens verwachtingh ende lot

Is op fynen Heer en Godt.

4-

Die den Hemel ende d' aerde

Heeft gefchapen door fyn kracht.

Ook de zee end al haer v^aerde

Die daer in is , voortgebracht

:

Die fyn woort aen ons vertrouwt

In der eeuwigheyt behoudt.

Die verdrukkingh t' onrecht lijden >

Doet hy recht in haren noot,

En

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



1. f 1

TfalmcHy Loff'fttt^en

En die in benauwde tijden

Hong'righ zijn , dien geeft hy broot.

De gevang ne maekt de Heer

Los \an hare banden Weer^
6.

Hy doet op der blinden oogen

,

En verleent haer het geficht :

Die daer neder zijn gebogen

Hy genadigh weer opricht.

Den rechtvecrdigen op d' aerd*

Heeft de Hecre lief en waerd.

Die als vreemdelingen fweven

Door vervolgingh hier eti daer >

Houdt de Heere by het leven,

En bewaertfe voor gevaer.

Hy verlaet de wcefe niet

Noch de vveduw in 't verdriet»

8.

Maer hy fal haeft omiHe keeren

D* aenflagh van 't godtloofe rot.

Eeuwigh fal de Heer regeeren.

Juycht , 6 Zion , uwe Godt

Is en blijft féer hoogh geacht

Van oeflachtc tot geflacht.

Gebedt om den wille Jefu te volbrengen.

Op de wijle j Als csn uyt-gejlortvn halfem. Fol: 6. Siei ook dc Mufijkc

cudc acnwijfinge der Melodijen ,
byonfe Gcfanglii

Lm een ander klagen^ kj-eunm- Fol: 148.

1.

-En fop' Vaft 'in my bekfy
v'

2: 10. Dat ik Yin u 't^göeü' eri 'f 'tiutide

Geern

IEfu , gunt niy üw genade

,

Dacfc met my zy^ea blyv'
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ende Geeftelike Liedekens.

Geern' ontfangh , end in u ftil

Segg } Heer fm luSi mj u wïÏÏ.

2.

Moet ik na uw wille lijden

,

Geeft, dat ik mijn ziele dan,
O mijn trouwe Schepper, kan

In verfoekinghs bange tijden

Soo bevelen u alleen

,

Dat r in alles zy te vre'en.

^'

Als mijn ziel in uw behoedt is

,

Tot mijn heyl en t* uwer eer

,

Doet alfdan met my , ó Heer,
Soo als t in uw oocen goet is.

Siet, ik hebbelull, mijn Godt,
Tot uw will en uw gebodt.

4-

Uwen wille zy de mijne j

Mijnen wille volgh' allcca

Uwen wil , foo datf als een
Mogen zijn in vreugt of pijne.

Uwen wiir, ó Heer, gefchied',

En mijn eygen wille niet.

5-

Soo der yet-wat uyt mocht vallen

Anders dan ik *t hadde voor,
Dat my fulks dan niet verftoor'

;

Om dat ghy 't hadt voor in allen

Soo als 't uytgevallcn is

,

Sondcr datter 't minll' aen mifl"*.

6.

Ik weet wat ik geerne wilde,

Ghy weet w:it ik willen moet,
En wat my is cjuaet of goet

;

Y

uVet.^'A^,

i.Sm.$:tS,

Vfal. 40: 9.

Schoon
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Vfalmen ^ Lof-fangen

Schoon dan onfen wil verfcliilde >.

Laet my daer in zija vernoeght

,

jRöW^SriS, Dat ghy 't nimmer qualik voeght,

't Gheen my beft is, geeft my, Heere,

Ik begeer het dan of niet

;

*t Gheen waer door my quaet gerchiet>

Geeft my noyt, fchoon ik 't begeere.

I. Joh. 5. Laet uw wille mijn gebedt

verf. 14. Tot een regel zijn gefet.

8.

l^om. 6: 2. Geeft my >dat ik af magh ftervcn

GaL 611^. Al dat in de werelt is

,

Dat ik door geen hindernis

Kome van u af te fwerven

;

Maer dat al mijn wenfch en luft

Zy in uwen wil geruft*

Ueb.iv.i6. Laet ik geern' om uwent wille

I. "Job. 3:1, Onbekent zijn en veracht,

1. Vet. 1:3. En in d' hoop , die ik verwacht* ?

ThYin.y.z6. Altijt lydfaem zijn en ftille.

^o)n. 7:i8* Als ik wil , en niet en kan >

Vhtl. 2: 1 Stiert my na uw wille dan.

PSALM CXIIL

Op dc wijfe van ?fdm 113. Ghy kjrid'rm dit den Heer dient vry. Ofna de Mufijkc,

ende Melodijen , aengcwefcn by onfc Gefangh ; Gijy Dochter

A^ons y weeji verheugt. Fol: 182. cn 184.

LOoft, ó ghy knechten onfes Godts>

Ghy onderhouders fyns gebodts

,

]a looft des Heeren Naem alt' fame.

Van nu aen tot in eeuwigheyt

Moe^
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ende GeeiUltke Liedekens,

Moet zijn geprefen en verbreydt

Des Heeren wonderbare Name.

2.

Van d' opgank tot den ncdergank

Der Sonne, zy met vreugt-geklank

Gelooft de groote Naem des Jleeren.

Dc Heer is boven d' Heyd'nen all

Verheven hoogh in't aerdfche dal

,

Ja boY€a d'Hem'ien is fyn eere.

5»

Wie iffer doch te vinden meer

Gelijk als onfe Godt en Heer ?

Die, fchoon hy is {eer hoogh gefeten.

Nochtans Too wonder leege fiet

,

In d* Hemel end op d* aerd' , en niet

Syn minfte fchepfels wil vergeten.

171

Die den geringen, tot fyn lof,

Genadigh opricht uyt den ftof

:

En den nootdurftigcn om-hooghe

Verheft als uyt den drek en flijk >

Dat hy by Princen, groot en rijk,

By fyns volks Princen fitten mooghc.

5-

Die d' onvruchtbare, na haer fin.

Doet woonen met een huysghefin,

Hetwelk fy niet en hadd' te voren,

Soo dat fy, na eca korte fmert.

Door hem een blydc moeder wcrt

Van kind'ren die haer zijn geboren.

Maria

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



4

17' VfAtmen^loff-fangen'

Maria Avanger zijnde van onfen Salighmaker, endeEIifabet
fwangervan Johaimcs deDooper, begroeten malkander.

iHC: Cap: 2. verfs:

D I S C A N 7 V S,

^7A dat Mari- a, foudey mm. Door d^HejCge Geeft wasfwanger ,

Sjffulieen vreugde met en kan haer ver- bergen langer;
^^"^^^

iiliiiliiiiiiii
de gcnadenrij- ke maegt. Die in haer buj'k^ Codts Sene draegt , Be^

iiiiiÉliiiÉii
denkend' hoe haer nichte Elifabet ook^ was bevrucht , n^enfcht wet eert

aengcnaem gefucht ^ Te fienhaer aenge-fichte.

Men kan dit ook Hngen op dc wijfej Een kindelijn foolovelljk. Of; HenGott
der du erforjcheil ynkh. Of', opdevvijfe van den Lof-fangli Zacharie,

Dat doch de Har gernacki groot. Of j waj[er'flujfcn
Babyion , Waer \ an lïet de M.:{i jke op onfc Gciangh j

De Heer, de Godt '.an Ifraël. Fol; 178.

Maria
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ti-

ende Geefteliks Liedekens, 17}

Maria fwanger zijnde van onfen Salighniaker , ende Elifabet
fwangcr van j ohanncs de Doopcr, begroeten malkamicr.

Luc: Cap: 2. verfs: S9 ' Só.

B A S S V S.

§ÉiiiiÉiiiliii
Na dat Man- a^fouderman^Doord'HèytgeGeefttvasftranger^

Sy fulkjen vreugde nïet enkjn Bj baer vcrber- gen langer-,

iiiliiiiiÉiii
de ge- naden-rijke maegt , Die in haer httyk^ Godts Sone draegty Be-

6 . , b.

denkend' hoeh.iernicbte Eltfabet ook ' ''vrachtiM^nfchtmetecn

Cl

acngenaem gefucht , Te fien haer aenge-pchte.

I.

"A dat Maria > fondcr man,. r*.

Door Hcylge Geeft was fwangcr, v. 34: 55*

Sy fuik ecu vreugde met en kan
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'174

verf 28.

verf $6.

Text. vérj[.

59. 40.

Jef 7: 14.

LUC. I.

V. 18. 24.

Text. verff.

40. 42.

Lhc. 1:27.

FfdmeHi Loff-fmgen

By haer verbergen langer ;

Maer de genadén-rijkc macght

,

Diè in liaer buyk Godts Sone draeglit,

Bedenkend' hoe haer nichte

Ehfabet ook was bevrucht

,

Wenfcht met een aengenaem gefucht y

Te fien haer aengefichte.

Sy reyft , en geeft in dit geval

Haer fwakneit geen verfchooningh >

Maer komt haeft over bergh en dal

Tot Zacharias wooningh,

Daer haer Elifabet ontmoet,

Die fy met een geluk-vvenfch groet.

Siet hier Qodts wonderwerken,

Hoe een bevruchte maeghdom kom
Tot een bevruchten ouderdom

!

Wie kan 't genoegh aen-mcrken ?

Twee werelts woftd'rfen komen nier

Malkander lieflik tegen-,

Verkondigen, door Godts beftier>

D' een d' ander heyl en zegen

In fuik een gelukfaligheyd, ...^

Die i' onderlingh genieten beyd*

:

Hier komen by malkander i

Twee wond're moeders te gelijlc

,

Hoewel in velen ongelijk

Ook d' eénc zy by"d* ander.

4-

D' een moeder is een fuyv're Maeght,

Daer by noch jonk van jaren ;

Maer d* ander Vrouw , en out-bedaeght

D' een fal den dienft-knecht baren j

Maer d' ander heeft een grooter eer,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibhotheek, Den Haag.

4C6



emle Geejl^Uke Lie^ekeM.

'En IS de moeder van den Heer.

De kinderkens zijn mede

Gantfch vvonderbaerlik bcydcgaer ^

Hoewel noyt ongelijker paef

Gcfien is hier beneden.

5-

't Een is maer menfch , befmct met flijk

Der algemeinc fonden;
^ / ,-|v n

Maer 't ander niênfch , doch tê gëHjK

Waerachtigh Godt bevonden,

En fonder alle fonde gants :

D' een lichtend' als een keers in glants

;

Maer d* ander als de Sonnc :

D* een Konink ; d' ander (yn gefant

:

D' een 't vvaer Lam Codts j en d"ander d' hant

Die 't wyft met yreugt en wonne.

6.

Elifabct groet niet foo fnel

Hacr fegen-rijke nichte^

Als hare vrucht of kind'kcn wel

Syn plicht alhier ver-richtte ^

Dat, buyten het gemeen gebriiyk.

Van vreugden op-fpringht in haer buyk,

Door d' HeyPge Geeft bewogen

,

Als toonehd' , hoe het haeft vernam

,

Dat fyn Verloffer tot hem quani

Met Godelik vermogen.

7-

Dien 't met deeP ongemeenc vreugt

Voor d' eerfte maei is groetend',

Gelijk een fpeel-knecht^fich verheugt

Syn Bruydegom ontmoetend';

Ja in (yns moeders liji begint

Hy te verkond gen ^t felvc Kint,

»75

Text. verjp.

43-

Jef 64. v:6.

Vhil.2: 6.7'

Jef !?.V. ƒ.

Heb. 7: 2^.

Joh. 5: sr*

Mal.

Luc. 1: SS.7^^*

Job. i: 29.

Text. verf.

41.42.44.

Joh.y. 29.

Dacn
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Marc: i.

Luc, i: 7^.

Text. v.45.

verjf: 5Ö.

Bpb. 5: 19.

Vfdlmen, Loff-fan^en

Daer hy in de vvocftijne,

Volwaflen zijnd' , heel vele van
Sal fpreken tot een yeder man

,

Op dat fyn licht Jien fchijne.

8.

Elifabet verheft hierom
Haer groot geluk en cere

,

Dat haèr aldus befoeken kom
De moeder van haer Heere.

Doch d' heyl g€ raaeght vol zedigheyt

Haer eygen-felve niet en vleyt

,

Maer finght, met all haer krachten,
In Godt haer Heyland feer verblijdt,

Godts wond'reji, die haer mi' ter tijt

Syn Geeft geeft in gedachten.

9'

Sy bleven noch drie maenden t' faem

,

Eer dat fe konden fcheyden :

Hoe lieflik , foet en aengenaem
Moet onder defe beyden

Daer zijn geweeft de t'fameh-ipraek,

End al haer geeftelik verniaek,

Geduerend' defe dagen .'

Wat Godelijke liefde-brandt

Die yeder in haer ingewandt

Al fulke fchatten draden

!

Den Lof.fangh der jongli- vrouwe Maria.

Luc: Cap: I. verf: 46 ƒƒ.

Kangcfongcn \yerdcn i-a dc Mufijke, ofte dc atidcro Saiig!i-\\ ijfcn
, gcftclt op

onfcGefanghj Vtumoni , oHur, is enkelfoetigheyt. Fol:64.

I.

MYn ziel mackt groot en roemt op 't hooghft den Heer;
En mijnen geelt verheugt hem meer en meer

In Godt
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etuie Geefldike-Liedekcm.

In Godt mijn Heyl: dewijl *t hem heeft behacgkt

De nederheyt t' aenfien van fyne macght.

2.

Want fiet, ik fal van allerley geflacht

Van nu voortaen wcl-faligli zijn geacht.

Wat groots heeft hy aen my gedaen, die t' faem
Seer machtigh is > en heyligh fynen Naem.

5-

Voor die hem vreeft, is fyn barmhertigheyt

Van 't een geflacht tot 't andere bereydt:

Door fynen arm in mogentheden fterk

Heeft ny gedaen een vvondcr-krachtigh werk.

^77

Hy heeft verftroyt d' hooghmoedige met kracht
In haren trots en 's herten fnoo gedacht

:

Heeft machtige getrokken van de throon

,

En heeft verhooght de ned'rige feer fchoon.

5-

Hy heeft vcrfaedt den hongVigen in noot.
Den rijken wech gefonden leegh en bloot.

Hy heeft weer op genomen fynen knecht
Ifraèl, die daer neder lagh geflecht.

6.

Op dat hy mocht aen fyn barmhertigheyt

Gedachtigh zijn tot in der eeuwigheyt.

Gelijk vi'as tot onf Vad'ren fyne ftem.
Tot Abraham en tot fyn ?aet na hem.

Deo
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3 -^[i pfilmen y Loff- [angen

Den Lof-fangh Zacharie.

Luc: Cap: i, verf: 68 7;.

Op de wijfê van den lof-fangh Zacharie j Dat doch de Hicr

gcmdekt groot. Aldus

:

DISCANTVS.

^ DeHeer,deGodvan ifra- H Moet nu ge- fe- gem wefini

Hj beeft befocht mdrocfgequel , Syn volk^ verhft mn< • defen :

Een hoorn des heyU ons opgberecht Iti'thtt/s van Davd fjinen knecht

' ' Soobydoorfp Propbetent Die dvmd'eeuwe :^jM gewee^ Gedreven

door fp Heyl'gen Geest , Ons dn keft Uten we- ten.

Men kan dit ook fingen na de Mufijke, ertdè aengeweféne Mclodijen, geftelt

by onle O^l^^gh ; N4 dat Maria , fonaer man. Fol; 172.

DE Heer, de Godt van IfracI

Moet nu gezegent wefen

;

Hy heeft befocht in droef gequel

Syn
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fude Gèefteltki Liedckenf.

Den Lof-fangh Zacharie.

Luc: Cap: /. verji: 68' 79',

Op dc wijfe van den lof - fangh Zacharie ; Ddt doch de Heer

:^ gmatkt groot. Aldus :

B A S S V S.

I

Be Heer^de God van Jfra- 'él Moet nu gefe- gent wefen-y

Hj heeft befocht mdroefgequel)Spvolk^verlofi mits- defen:

,3^

Eenhoorn des he^ls ons opghereck In'thujsvanDavid [pen ktiecht;

I SliiiiiSlfii
Soo hjdoorfm Profheten, Die al van d'etuwe '^n geweefl Gedreven

?J:t:i^|:=H«:ï;«:|:|::|:|:$lv—

door f)n lleylgcn Geejl , Om dn beeft laten we

Syn volk vcrloft inids-dcfea

:

Een hoorn des heyls ons opgcreclit

In 't huys van David (ynen knecht;

Soo hy door fyn Propheten >

Die al van d'eeuv/e zijn gevvceft

Z 2 Gedreven
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Vfdmett i Loff-[angen

Gedreven door fyn Heyl'gen Geeft,

Ons dit heeft laten weten.

Uyt onfer vveer-partyen macht
Heeft hy ons los gelaten,

End uyt dc hant en fterke kracht

Van alle die ons haten.

Op dat hy onfe VadVen deed

Barmhertigheyt, end aen fyn eed
En trouw verbont gedachte >

Welk hy onf Vader Abraham
Géfworen heeft , op dat het quam*
Op ons fyn waer gedachte»

3-

Dat wy uyt onfes vyands handt

Verloft zijnd* , ons begeven

Om dankbaerlik gelijkerhand

Hem fonder vrees en beven
Te dienen nu in heyligheyt

Voor hem , end in gerechtigheyt >

Air onfes levens dagen.

En ghy , ó kindeken , ghy heet

Des Aldcrhooghften Godts Propheet

Dien name fult ghy dragen.

4-

Want ghy voor 's Heeren aengeficht

Sult henen gacn te degen

,

Om te bereyden , door uw plicht

>

Syn liefelike wegen.

Om aen fyn volk , dat hem verbeydt

De kennis harer faligheyt

Tc geven met uw reden,

In dc vergevingh harer fond

;

Door defen innerlijken grond

Van Godts barmhertighedcn.



ende Geefielike lUdtlens,

5-

Met welk' ons d* opgank heeft befocht

Uyt 's Hemels hooge falen

:

Op dat hy dien verfchynen mocht

Met fyne klare ftralen.

Die in het duyfter zijn in noot >

En in de fchaduvv van de doot

:

Ook onfc voeten lichten

»

En voor all' onheyl en gevaer

Op *t rechte padt des levens haer

Door fync wijsheit richten.

i8i

Vcrmanioge tot blydfchap ende lof over die heylfame

Geboorte ende Menfch-werdinge ]efu Chrifti.

Op de Wijfe: Hoe fclmn licht ons de Morgtn-jien.

Wilt altefaem voor Godts aenfchijn

Van gantfcher herten blyde zijn,

Geli^ men in de tijden

Des oogftes plagh te zijn verheugt.

Of als men deelt den buyt met vreugt,

En innerlik véïblyden.

Men vindt // Nu 't Kint

En dien Soonc // Uyt Godts throonc

Hoogh-verheven

Ons gebooren en gegeven.

2.

Syn Hecrfchappy en Opper-macht

Is op fyn fchouderen met kracht t

Hy brenght fyn name mede 9

( Gelijk hy ook is in der daet

)

Sterk Godt, dereeuvi^en Vader, Raedt,

Vol wonder , Verft van vrede.

Deef' is // Gewis

Ihid.

Jif 25; ï?.

Godt
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ii

I

Ibid.

rfdlmeny Leff-fangen

Godt onP Hecre // Die foo feere

Van deo menfchen

Is verwaclit met al haer wenfchcn.

3-

Hy fal onf SaligKinaker zijn»

Die ons verloft van alle pijn

,

Dies wy tc rechte meugen Ons

Van de blyde cnde heyUame Geboorte ende
Menfch-werdinge Jefu Chrifti.

DISCANTVS.

Ghy Dochter Zions^tmcü verheugt^ Ghy Salems Dochterjuycht van

piiiiiiMniri
vreugtySietj uwe Koningh ü ghekomen Tot u rechtveerdig^

iSiiïilpiiii
nd hy is Een Hcylandy die uiv dreef

e

nis En vrefe

gantfch heeft tvechgc-- nomen.

Men
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endf GeeHelïhe Vtedehrn<

Ons nu in-fyne Salighcyt,

Die hy ons allen heelt bercycit

»

Verblydcn cn verheugen.

Komt dan / / Wilt van

Dit Tod klcyne Kint met rcyne

Herten fmgen

;

Want het doet fcer groote dingen.

Van de blyde ende heylfame Geboorte ende

Menfch-wcrdingc Jefu Chrifti.

B A S S V S.

ipSilÉllflSifi
Ghj Dochter Z'tom^wetjl vcrheuguGy Salems Dochter jujcht van

iiliililliii
vreugtySiet uwe Koningh is ge-komen T9t u rechtveerdtgy

end hj is ten UeyUnd , dtc uw droefmis En vrefe gmfch heeft

wech-^e- nomen.
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184 Pfilmen, Loff-fangen

Men kan dir ook fingen op de vvijfe van Pfalm 24.De atrd' is onfa Codts voom^er
üfi P/Mm 11^. Gh^ kind're}i die den Heer diemvry. Of, nadeMufijke

geftelt op onie Gefangh j O dagh feer groot van heerlikheit.

I.

Z4ch, 9:9. Hy Dochter Zions, weeft verheugt,

\J[Ghy SalemsDochtei-, juycht van vreu^t,
Sict uwe Koningh is gekomen

Tot u, rechtveerdigh, end hy is

Een Heylandt , die uw droefenis

En vrefe gantfch heeft wech-genomcn.
2.

Luc.2:p,io. Sclfs Godes Hemelfche Gefant
Verkondight door het gantfche lant

Deef' groote blydfchap , die fal wefèn
Door fyn Geboort-dagh allen volk*}

Ook feght deef aengename tolk.

Dat wy behoeven niet te vrefen.

:>•

Geloov'ge fchaer, wat iflcr doch,
Waerom "ghy nu foudt fchromen noch-?

l*fal.^o:ii, Is 't Godes toorn die u doet vrefen?

Jef 7: 14. Siet hier is onf Immanuel,

Jef 8: 10. Die alles weer fal maken wel.
Wat qualik is geweeft voor defen.

4*
Km. 3:20. Of is 't om dat u Mofis Wet

Aenwijft, hoe feer ghy zijt befraet?

Door fyn Geboort' is hy gekomen

,

Gal.^:^^.^. Op dat de wet end haren vloek

,

Die ftaet gedreyght in Godes boek

,

Van ons op hem magh zijn genomen.

Sj/r,^i: 5. Of zijt ghy voor den Doot bevreeft?

Jfo/.iS: 14. Of voor de Heil' of d' helfche geeft?

Apc,2o:i4. Sy hebben all* haer macht verloren.

I. Qor, 15. Dc doot is haren prikkel quijt,

m/. 55. De hel verftoort, en tot fyn fpijt



ende Geejlelïke liedekens.

Moet Satan nu van Jefii hooren.
6.

Laet hem op overheyt en macht.

Met all haer boos gewelt en kracht

,

Die in de lucht zijn, grimmigh trotfcn,

Om u als tarvv te fiften iiyt;

Siet hoe hy uyt den hemel ftuyt

End als een blijcem neer komt* plotfen.

7'

Dit Kint npemt aen onf' vleefch en bloet.

Om door de doot hem onder voet

Te werpen die des doots gewelt hadd*

,

En te verloflen uyt den hoot

All die hy met de vrees der doot

Staegh onder dienftbaerheyt geftelt hadd\
8.

O Jefu Chrifte , weeft gegroet
j

O Godt en menfch , wat zijt ghy goet

!

Sy zijn vervloekt die u niet minnen;

Wy minnen u, ghy weet het felf,

Dies wilt doch onder 't flecht gewelf

Van onfe herten komen binnen.

185

Luc. 8: 28.

Luc, 21:3 r.

Lw.io;i8.

Heb. 2.

V.14.15,

i.Ttm.3: 16.

i.Cor.i6:2i,

Joh.ii:i^,

Hier in is u een plaets Wereydt

:

De vvereltfche bcgeerlikheyt

Sal zijn door 11 dacr uyt gedreven.

"Gaet in , q vriendelijke gaft

;

' Enjfchoon 11 beter plaetle paft,

Soo wilt ons nochtans niet begeven»

10.

Ghy waert niet fchuw van'thoy en ftroo,

Noch van de knbb' of ftal , alfoo

Sult ghy II niet af laten fchrikken

Van *t huys onfs herten , fchoon daer in

Noch alles niet is na uw fin;

Maerfelve fult ghy t u opfchikken.

Aa

Eph.i. V.17.

i.Joh.i:i6,

Apoc, y.io.

Lhci 2.V.7.

Heylige
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i

i26 Tf4lmetty Lof'fan^en

Heyliee bedeiikinge over de nederige Geboorte

Chrifti tot Bethlehem.

Op de wijle; Gdovct ^jtjiu lefu Chrijl. Als volght

:

DISCANTVS,

Kmt,laet ons met den herders gaen , EnJen frAt Godt heeft

kondgedMi, Te Bethlehem in Divids Stadt, Duet ligt dei lee-

^ reltrhoogbile (dut, Hale- Iti 'yi.

Men kan dit ook finnen opde wijfe van ?fdm loo G^y volkcrm des aerdrijkf al.

Of PM^m. Meihy knechten des Heacn. OUfhrifïe d.cduhfi dagh

bey dcmemwon. OU Hen lefu Chnft '^fr,T^f""^^"tr J'^
Von himmd hoh da kpr>^ kh her. Of ; Al hebben de Prwce^i haren

^

mnfch Of na de Mufijke gcftelt op onlc Gcfangh,

Hoe liefliki^ my UW gejicht. Fol: 196.

I.

2 •
I <. 17 Omt , laet ons met den herders gaen

,

rVEn fien wat Godt heeft kond gedaen

,

Ibid. V, II. Te Bethlehem in Davids Stadt,
^

5(,/j.3.v.6. Daer light des vverelts hooghfte Ichat.

2 •

Tfal, 2: 8. Hy, wiens gebiedt ftrekt over al ,

Liht daer verfchoven in een ftalj

Luc

De

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4 C 6



4

ende Geeftehks Lïedekfm. 1S7

Hcylige bedenkinge over d^ederige Geboorte
Chrifti tot Bethlehem.

Op dewijfe; Cdovet ^ijt^u hfu Chrijï. Als volght:

B A S S V S.

Komty laet ons met den herdersgaen , En fien tpat Godt heeft

^—3$ ^JS
kond gedaen , Te Bethlehem in Davids Stadt, Daer lïght des we-

-zz'j.—

—

relts hoogde fchat. Hdelupi.

De Heer van Hemel y aerd , en Zee

,

Light in een kribbe by het vee.

Die ons bekleedt met heyls gewaedt.

Gelijk met pricftcrlik cieraet,

In flechte doeken , met veel rmert>

Gewonden en gebonden wert.

O kribbe, uacr t Lam Goiiu ui leM,

\ Welk draeght oni ongcrechtigheyr

,

Wie fagli doch immer fuik een Ichat

In fuik een cabinet gevat ?

Wanneer mijn oogh in tranen fwemt,

En 't hert door droei heit is beklemt >

Aa 2

CoLiMÓ.ij.

Luc. i: 7.

"^ef. 61: 10.

Luc. 1: 11.

Joh. i: ic;.

VCYp. 6. 7.

Soo
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JgS TfalmeHi Loff'fangen

Soo vvll ik , om te zijn verlicht

,

Hier op alleene flaen 't geficht.

6.

JoK l: 14. O lieyligh Kint, uw heerliklieyt

,

Die ghy in defen ftal verfpreydt

,

Dunkt tny te zijn foo groot en klaer,

Dat ik ftaegh wenfch te wefcn daer.

7-

O l dat doch hier voor u en my
M4tf.i7-.4- Gelijk een tabernakel zy !

Want hier te welen is feer goet >

En voor mijn ziele wonder foet.

8.

2Xor.t2:2» ^ Gevoel my opgetrokken fchier.

Als ik kom' in uw ftal alhier j

Soo haeft mijn ziel hier nederdaelt»

Wordt r in den Hemel op gehaelt.

Cant. S: 7. Al waer ik in een weeld'righ huys

,

Daer't blinkt van gout, van zijd en plu^

Vvov:7vi6. Van purper en tapijt-cieraet

,

't Wacr doch als niet by dcfen ftact.

10.

'k Ben liever in mijns Heylands ftal

.

Joh.i.v. 5. Daer hy, dic't heeft gefchapen al>

z. Cor.2t^. Lijdt felfs gebrek en arremoed

,

Om ons 'te geven 't eeuwigh goet.

II.

Ejlh. i:y6. Al waer ik in een Koninks fael

,

Daer d* ooge fehemert van 't gepracl

,

'^d). II 14. Soo fie ik hier meer hecrlikheyt,

Hö/.2.v.;j. Die 't hert lokt met begeerlikheyt.

12.

Al wierd* ik daer ook neer gefet

Amos, 6: 4. Op 't alderfachtft fluweelen bedt.



r ende Geeplikje Lkdektns,

Soo ruft mijn moede ziel doch meer
In d' hardde kribbe van mijn Heer.

Al fat ik op een zege-koets

Als een verwinnend Heldt vol moets >

Soo juych' en triumpheer' ik doch
By Chrifti kribbe meerder noch.

14.

Want door dit kint , dien Heldt vol kracht

,

Sal zijn verwonnen d' helfche macht;
En door fyn Godelijk gewelt

Als in triujnph ten toon geftelt.

Alfoo belieft het onfcn Godt,

( Hoewel 't de werelt is als fpot

)

Dat hy door fwakheit van fyn Soon
Syn wonderbare kracht betoon*.

16,

Hy kond niet meer verheerlikt rijn

)

Als door deel' nederige fchijn:

Syn Godelijke wijsheit doet

Dat niet kan vatten onf' gemoet.

17-

O Jefu, alderwaerdfte Kint,

Ghy die geen plaets in d' herbergh vindt

,

Komt , neemt uw plaets hier in mijn hert

,

Dat u alleen geopent wert.

18.

Naer uwen wil daer in gebiedt;

'k Begeer voor my te houden niet

;

Want onder uwe hcerfchappy

Ben ik na ziel en lichaem vry..

l%9

Mittt.ti:2$,

2,Cor,2ii4.

Co/. 2; 15,

VhiL 2.

v.6— /ƒ.

i.Tim.s:i6,

Kom.ii: is»^

Luc. 2. v.7.

Bph.s- v.17*

Cattt.f:2.y,

Gd. i: 20.

Joh.S: 5d.

Aa ^ Skneoo
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Tfalmen, Lojf-fm^en

Simeon neemt het kindeken jefum in fyn armen, Godt
lovende , ende om fyn ftcrf-dagh vvenfchende.

Luc: Cap: 2. m/: 2Sm~

D I S C A N T V S.

O wonder hoven wondergroot .' Wte fagh van all fyn dagen

Een kint dat noch in V moeders[choot Sicb ruft en wert gedragen ,

In e-venwel een ouden man Door fine krachten trekk»

kan fot hem na fin behaghen 1

Ofte Aldus;

J> I S C A N 7 VS.

liÉliiiiiiiÜ
O iro)u der bom nmdtr groot ! Wïe fagji vah all fin dagen
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ende Geejielikf L'udekem,

Simeon neemt het kindeken Jefum in fyn armen , Godc
lovende , ende om fyn fterf-dagh wenfchende,

Luc: Cap:2. verf: zj- 12,

B A S S V S,

O wonder hoven wonder groot] Wie fagh van aÜ j)n dagen

Een kint.dat noch in 's moeders fchoot Sich ruft en wertgedragen ,

En evenwel een ouden man Door fpie krachten trekj^n

ké» Tot hem tu [yn be-lugben!

Ofte Aldus:

B A S S V S.

O won- der hc- ven wonder groot llViefagb van all fjn dagen

Een
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1

1^1 fjalmttty Loff-fangen

£c„ dut noch in "s moeders fchöotSichrufi en won ge-

dragen , En evenwel een oii- den man Door [yne krachten

iliiitSitlip
trsk: ken kan Tot hem na fjn behagen

!
Tot hem

,
tot

hemy tot hem na [yn be-haghen l

Menkanditooklingenop dcw.jle; ^lUm Gon in der hoh h chr. Ofnack

Mufiike, cnv.nlchcidcn aengcwefcn langh-w.|(cn ,
gepaft op onfe

Gcfanghi Hoe modigh is ten klo^k /oW.ier. Fol: 13 S. en 140.

I.

O Wonder boven wonder groot

Wie fagh van all fyn dagen

£en kint , dat noch in s moeders fchoot

Sich ruft , cn wert gedragen,

End evenwel een ouden man

Door fyne krachten trekken kan

Tot hem na fyn behagen.'
Dic
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Een kint dat noch in 's moeders fdwot S'tch ruji en wert ge-

dragen , E» even^wel een ouden mm Dm [)'- ne krachten

ilÉiililitiillI
trekc %» kan Tot hem n4 (jn be-haghenl Tothem t tot

hem) tot hem na fp be-haghen !

Die felvc noch geen fpraek en heeft.

En lact fyn traentjens dalen j

Een ander nu de Tprakc geeft

,

En doet de blydfchap ftralen

In 't midden van een dorftigh hert,

Dat ) na een langh-geleden finert

,

Syn adem vvenlcht te halen.

Een fpraek'loos kint, dat felve fwijghtj

Doet een Prophete fpreken

,

Bb
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1^4

I

vfalmen , Loff- fungm

En, wijl *t door bange fuchtjens hijght,

Hem liefelik uytbreken

In ongemeenen lof en eer

Tot fynen lieven Godt en Heer

;

Gelijk hier is gebleken.

4-

Want fiet , den vromen Simeon

,

Die door Godts openbaren
Wel wift , dat fynes levens fon

In fyne grijfe jaren

Niet eerder ondergaen en kond

,

Tot dat hy. Cliriftum felve vond

,

Dien Godt ons fouvv verklaren j

S-

Soo haeft als hy dit lieve Kint,

Syn trooft en fyn verlangen

,

In Godcs heyl'gcn tempel vindt,

Heeft hy het ftraks om-vangen.
Door groote vreugt , in fynen arm

;

Hy vvierd door fyne liefde warm

,

En dede deef* gefangen;

6.

O Heer, nu laet ghy uwen knecht
Ten Icften gaen in vrede

,

Gelijk ghy hem hebt toegefeght:

Mijn oogen hebben heden
Gefien uw Heyl en Saligheyt,

Die ghy nu hebt voor my bereydt

En allen volken mede.

Een licht, het welk verlichten fal,

Door fynen grooten luyfter,

De Heydenen , die over-al

Geïetcn

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4C6



endt Geeüeüke liedekens, l^^

Gefeten zijn in 't duyfter^

Het fal ook zijn infonderheyt

Uws volks Ifracls heerlikheyt»

Die breekt der fonden kluyfter*

8.

O heyligh Kint, mijn vreugde-broa^

Laet my uw Geeft geleyden

Gelijk den ouden Simeon;

Opdat ik fonder beyden

U door 't geloov* omhelfen raagh y

En vrolik wachten na dien dagh

Dat ik van hier fal fcheyden.

Lof-fangh SimeoDS.

Luci Cap: 2. verf', zg. 30. 31.32,

Opdewijfe; N« Uet ghy Heer oprecht. Ofna de Mufijke ende andere Sangh-

Wijfcn gcltelc op onfe Gcfangh ; O onbedachte Jeugt ^c. Fol;74»

NU laet ghy, Heer, voortaen

Uw dienfl-knecht vrolik gaen^

Na uw beloft' , in vrede.

Vermits uw Salighcyt

Nu hebben met belchcyt

Gefien mijn oogen rede*

Die ghy voort *t aenficht klaer

Der volken allegaer

Dus hebt bereydt , ó Heere 9

Der Heyd'nen licht en glans

,

Maer boven-al nochtans

Uws volks Ifraëls eere.
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I

1^6 Tfalmttt % L9ff' fan^en

Maria tot hacr Kindeken.

VJSCANTVS.

Hoe lieflik^ is mj un^gefichtt O foete lieve kleine wicht \ Mijn

lllllÉllliÊllll-
merde foomje ygum' aen m) > DM ik, tnagh liefitk^ kujfen dji.

Men kan dit ook fingen na dc MuGjke, cnde verfcheidcn andere
Sangh-wijfen, gcftelt oponfe Gefangh ; Komtlm ons

mtt dm herders gaen. Fol; i5J6.

I.

ij, rjO^ lieflik is my uw geficht

;.
LI O foete lieve kleine wicht!

Lnc.io:i

Mijn waerdc foontje, gunn' aen my,
Cant. 8: 1. D^t ik magh lieflik kuflen dy.

1.

Ey gunn* my, dat ik mijnen acni

Magh mengen met den dynen tTaem i

Cm.j:io. Dat uwe liefde met de n)ijn*

Alfoo vermenget moge zijn,

Hoe foud' ik konnen houden in

De liefd' waer med' ik u bemin?

jf^'ƒ4^:l5• Gantfch vyerighlik mijn moeder-hert

Tot u mijn kint bewogen vvert.

4-

Maer waer was oyt in *s v/erelts rondt

Ecu
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ende Geeflelikjt Liedekem.

Maria tot haer Kindeken,

B S S V S.

Hoe Ifedik if my uw ieficht y ^ O foete Iteve kUine tPtcht
!
M^n

^ 4
\ 4 — U ^

.11

^ -^-1—^--^— ö
wuerde foontje gunri aen my , DM tk.magh Itepk, kujfm dn

Een moeder foo door licfd' gcwondt,

Als ik tot u mijn waerde kint?

Mijn liefd' Iiacr allen overwint.

,
5-

*

O foete kint> ik minn' u leer,

Om dat ghy zijt mijn foon , maer meer

Beminn ik cn ben verblijdt,

Dat ghy mijn Salighmaker zijt.

6,

Mijn kint, wat zijt ghy wonderbacr /

Ghy zijt mijn foontje wel , 't is waer ;

Maer ik en hebb* noyt man bekent,

Dit is ftceds in mijn hert geprent.

7-

Van my, als uwe moeder, zijt

Ghy wél geboren in der tijt j

Maer ik uw moeder kcnn' u weer

Voor mijnen Schepper cn mijn Heer.

*t Is waer, ghy light hier teer en kleyn,

Als 's menfchen k>on met ons gemeynj

Bb 5

Luc. i: 47.

?^/9: 5.

Lur* 1:54.

LUC* i: 19.

Lu:, 1: 43»

G.tl. 4: 4.

Jok i.v.3.

Luc. 1: 12.

Joh, y. II-

Maer
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I5«

4'

Ibid.

Luc. 1:32.

Luc. i: 6,

Heb, i: 5.

Luc.

Luc. 2*. 49*

MAtt.ltizS.

Jer. 31: 3.

Ffh. i: 4.

. C«ï«f, r. 2.

lUC.llll'J.

.i. ?et. 2;i.

py4/.3i:4.

Tfalmeny Loff-fangen

Maer ghy komt uyt des Hemels throon,
En zijt des Alderhooghften Soon.

9'

Ik hebbe negen maenden u

In mijnen buyk gedragen nu ;

Maer ehy , door 't woort van uwe kracht >

Draegnt my end alle dink met macht.
10.

Ghy zijt mijn vleefch en bloet gewis ;

Maer Godt ook uwe Vader is.

Ghy ruft u nu in mijnen fchoot
j

In u ruft mijne ziel in noot.

II.

Van my uw moeder , waerde kint

,

Zijt ghy Teer heitelik bemint;

Ghy hadt my lief van eeuwigheyt

;

Eer 's werelts gront oyt was geleyt.

12.

'k Ombeir u in mijn armen; ghy
Omhelft met gunft en liefde my.
Ik ku{f' u maer met mijnen mont

;

Uw kufl'en maekt de ziel gefont.

13-

Mijn borften fooghen u met melk;

Ghy fooght met uwe leeringh elk»

Die als een nieuw-geboren kint

Sich daer begeerigh na bevindt.

14.

'k Sal u geleyden op en neer.

Mijn kint, Icydt ghy uw moeder weei':

En voert haer , waer fy met u gaet

,

Soo vreef' ik nergens enigh quaet.

Kinder-
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erfde GeeüeUke liedekenSé

Kinder-moort te Betlilehem.

Uatt: Cap: 2. verf: 16. 17. iS.

Op de wijfe van Pfdm 12. Doet ons lyftanty 'tts meer dan tüt^ 0 Hem.
Oif Pf<dm iio. D< Hxer heeft gefprok^n tot mijnen Hem.

I.

w^At nieuws magh nu Herodes doch aenvaerden,

Dat ófiYoorfiens fyn krijghs-lie'n komen aen :

Dus toegeruft met fpieflen, fchilden, fvvaerden?

Wien magh hy doch gedenken te verflaen ?

*t Schijnt of hy wil d' Arabiers bekrijgen.

Of anders yet by fich befloten heelt,

Het welk hy wil bedekken en verfwijgen

Tot dat de daet daer van getuyghnis geeft.

3-

Sy komen recht na Bethlehem toe trekken,

Als of men 't fouw vernielen in den gront

!

Wil hy dan in fyn lant weer krijgh verwekken?

Wel dit is vreemt en tegen fyn verbont»

Ach ! ach 1 het gaet noch buyten oni vermoeden

,

Sy vallen op de kleine kind' ren aen

:

De moeder fockt haer fuygelingh te hoeden

,

Maer te vergeefs is all haer tegenftaen.

5-

Men rukt het kint bloet-dorftigh uyt haer armen j

Of doodt het daer het aen haer borften lagh

:

Men hoort niet na het moederlike karmen,

Dit vuyl gefpuys en let op geen geklagh.

6.

Ja, fchoon hun ook met vriendelijken oogen

't Onnoofel fchaep een foeten lach aenbiedt,

Men wert hier niet verwekt tot mededoogen ;

't Zy ftuer of foet geficht, men acht het niet.
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1(5.

Text: Vtrjf: Men magh niet een van all de kind'ren /paren

Te Bethlehcm en in des fclven lant >

Van alle die ontrent zijn van twee jaren

;

Geen knechtken magh ontgaen des moorders hant,

8.

Hier fict nVer een wech -grijpen by de beenen,

Daer wordt'er een doorftckeri aict het fwaerd,

Hier wordt'er een verplettert op de fteenen

,

Daer llroomt en rookt het vcrfche bloet op d* acrd.

9'

Ach , doodet my , doorlkekt my , roept de moeder

,

Wat heeft mijn kint, 't onfchuldigh lam, gedaen?

Dit helpt al niet : te doller en verwoeder

Volherden fy deel* fpruytjens te verflaen.

10.

Door 't fchreeuwen , dat de moeders laten hooren

,

Wert nu vervult en in der daet beleeft

7fr.$i:i5. Het woort, dat Godt foo lange van te voren

Door fyn Propheet tot ons gefproken heeft.

Text: V. t?'

II.

Textx In Rama is veel karmen, klagen, fteenen,

End eene ftem gehoort vol druk en pijn

.

Heel troofteloos is Rachel in het weenen

,

Om dat niet meer haer kinderen en zijn.

12.

Ghy bloet-tyran , wat meught ghy doch beginnen

,

Dat ghy aldus uytfmnigh tiert cn raeft?

2.Chroiui4. Godt laet fich door geen menfchen kracht ver\\-innen

s

Yerif. i /. nietigh doen fal blyken in der haeft.

15.

't Kint , dat ghy foekt , en vreeft het hooft te wefen

Van düyfent die ghy doodt om fyncnt wil,

Ontkoomt uw hant, en *t heeft u niet te vrefen,

\ Light in den fchoot fyns moeders facht en ftil

Uatt. 1'

Syn
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ende Geefld'tke liedehens.

14-

Syn rijk, daer gliy niet med' en Kcbt te fchaften,
Sal 't houden door fyn fterke rechter handt :

Maer Gódt fal dit uw duyvelfch woeden ftraftcn

,

Ja ftellen u ten toon voor 't gantfche lant.

15..

Het fal voortaen geen lange jaren diieren,

Ghy fult de vrucht van uw bloet-dorftigheyt

Ja Codes en der menfchcn vloek befueren:

Godts wrake komt , lioewel f een weynigh bcydt.

16,

Geluk en heyl , ghy teere fuygelinjren

,

Heyl en geluk, onnoof'lc kindcr-fchaer.'

Ghy lult nu met den Eng'len lieflik fmgen

,

En vrolik zijn in eeuwigheyt met haer.

17.

Als lammerkens zijt ghy gebracht om 't leven,

Dies fult ghy 't Lam ook volgen waer het gaet.

Godt fal om uw beblocdde lecdjens geven
Het fuyver, wit zecgh-pralende gewaet.

18.

Godt woud fyn lof uyt uwen mont bereyden ,

Dies , als ghy waert in jaren veel te jongh
Om Chrifti naem met woorden te verbreydcn

,

Getuyghd' uw bloct in plaetfe van de tongh.

Joh. i8: s6.

i,Cor.iy.2y.

Matt. 1,

verf.i^.io.

Vf. 10^: t6.t7.tS,

Dem. $2',

Apoc. 5.

V. I I. 12.'

Apoc. 7:1^,14.

Pp. 8: 3.
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Tftlmen, loff-fingtn

Nieuw-jaer-Gcfangfi.

OpdewijfevanP/i?;»!??. Ik<ianlCu, Heer &c. Met 8 regcltjeni,

Ofi O f^ligh ,
heylrgh BethUhem . Met 4 regeltjens in elk vers.

liedt zijn
DEn uyt-gank uyt het oude jaer

^ ^ , Sal d* ingank tot een nieuwe li

Voor Godts weldaden allegaer.

Die niy daer in van hem gefchiedt zijn.

Vfd.^0'.6. Ghy hebt, ó mijnen Godt en Heer,

Uw wonderen en uw gedachten

Aen ons vermenighvuldight (eer

;

Men kan f 'm ord're niet betrachten.

Phil. 4: 6.

Syr. 35:18.

Kom. 8:28.

1. Cor. 15.

verjf. 10.

Ihren.s' 2S*

Mijn klagen, weenen, en gefucht.

Mijn ernftigh bidden ende fmeken

Is doorgebroken door de lucht

:

Uw gunft is noyt van my geweken.

Al 't quade dat my heeft vcrfchrikt,

Of oyt mijn ziele neep met fmertcn,

Jiebt ghy ten goede my befchikt

:

Dies dank' ik u daer voor van herten.

3-

Ghy hebt mijn lijf en ziel befchut:

Ghy hebt my, als ik viel daer neder,

Verworpen niet , maer onderftut

En opgerecht mijn handen wxder.

Al wat ik ben , dat ben ik maer,

O Rijke Godt , door uw genade

,

Die 'k hebb' genoten jaer op jaer,

Jat' allen uuren vroegh en fpadc.

O Godt, ghy die nu hebt gekroont
't Voorleden
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I ende GeeMiki ItedekeHS,

't Voorleden jaer met uw weldaden,

tlvvgiuift my.doch voortaen betoont;

Wilt door uw Geeft niy aUijt raden.

Lact d' ingank in dit nieuwe jaer

Den uytgank zijn der oude fonden,

Opdat mijn ziel eens reyn en klaer

Magh voor uw aenfchijn zijn bevonden.

5.

Vernieuwt een vaften geeft in my

;

Laet d' oude menfche my begeven

,

En gaen met 't oude jaer voor-by

,

De nieuwe menfch weer in my leven.

Nieuw licht verleent my in *t vcrftant

,

End in het hert een nieuwen wille >

Mijn (innen laet gelijkerhand

Zijn in uw u'cl-behagen ftille.

6,

Tot dat ik *t eeuwigh nieuwe jaer

,

Geheel end al vernieuwt j beleve

»

Dat nimmer moeyte, rouw» gevaer.

Of nieuw verdriet weer aen my kleve.

O foet nieuw-jaer, dat groeyt en bloeytj

Waer na ik fal met blydfchap haken,

Daer alle volheit over-vloeyt .'

O ! mocht ik haeft uw foetheit fmaken.'

l.Or.tftiir

P/4/. 51: 12.

fpfo. 4:

V. 22. 24.

Epfo. ï: 18.

P-ffW. 12:2.

II: 1.2.5.

2.IVf.3.i3.

A^oc, 21:4.

en 66. 22.

Pfal.i6:ii,

2.P^f.^:i2,l5.

Li

Cc Suyveringe
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tt Suyveringe des tempels door Chriftuin

uyt-dryvende de verkoopers ende koopcrs.

Matt: 21. r. 12.15. Mare: ii.r.15.16. 17. Luc:i^,v.^^'^6'

Men kan het fingen na de Mufijkc, cnde andere acngcwefene fangh-wijfcn

geftekoponfe Gefanghj Soo Chrifhl'jke jongelingen. Fol. 7^.

Mrft. 11:29.

3f<. 53:7.

HOe dus , fachtmoedi^heyts exempel

!

Hoe dus , verduldigh llille lam l

Dat ghy u heden in den tempel

Vertoont dus boven maten gram!

2.

Hof.Li: 10.

M(tr,10:16.

Uw oogcn , die foo korts te voren

Verquiktcn elk met haren blik,

Die floiik'ren nu van heyrgen tooren

,

Die 't als een blikfem al verfchrik'.

Uw mont en lippen , daer voor defen.

Genaed' en enkel foetigheyt

Op uyt-geftortct plagh tc wefen

,

Zijn nu tot wreet gebrul bercydt-

Uw armen , (üe t' omhelfen plachten

,

Uw handen , die den zegen déén

,

Zijn uytgcftrekt, met volle krachten.j

Jok 2; 1 5, Tot llaen en geeflclen alleen.

5-

Jef 52: 7. Uw voeten, die tot heyl en vrede,

Zacb.^iio, En tot geflis van alle ftrijt

Tot noch toe quamen, fiet men mede

£:^ch.6:iu Van toorne Itampen nu ter tijt.

6.

Mittt. 21:5. Sachtmoedigh Konink , die foo even

Quaemt rijden op een efeÜn >

O Vrede^

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

4 C 6



I

O Vrede-vorft, waer is gebleyen .

Uw ootmoet en gantfch fachte lin ?

7-
'

Ik fie de koopers en verkoopc is

Voor u wech-vlieden elk om 't feerft;

Het is de ftoutfte van de loopers.
Die u ontkomen kan op 't eerft.

't Is wel te fien , dat haer geweten
Haer. meer als uwe geelfel fla ,

Dewijl niet een ficli derf vermeten,
Die u in 't minfte tegen fta»

9*
Om dat een kuyl der moordenaren
Was van uw hcyllgh huys gcmaekt

,

Soo wil uw toorne niet bedaren

,

Tot dat hy als een vlamme blaekt.

10.
^

Ghy werpt der wiflelaren ftoelen

En tafels t'famcn over hoop;
Men fiet het door- malkander woelen

Al wat er is gebracht te koop.

t r.

De duyven in haer korven fpart'Jen,

Terwijl het onderfl: boven light :

*t Moet alles beven ende marc'len

,

O Chriftcjvoor uw acngefight.

12.

Ghy laet niet toe , dat door den tempel
Een menfch magh dragen enioh vat';

Uw geelTel drijftfe na den drempel
AU wie ontlieylgen 't heyligh padt.

Dus latt ghy ons aenfien en hooreiij

Cc 3

20 «•

Tm. 28: ïi

MMt,2iU2,

Ib'id,

Marc,u:té,

Euc. y.iit

Dat
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i.o6

Bxod. 34.

yerj>. 6, 7.

Job. 37
^,3.4: 14.

Tfalmftiy loff'f*ngm

Dat shy in uw barmhertigheyt

En ootinoet, nieten hebt verloren

Uw itieqgheyt en rechcveerdigheyt.

14.

Dus moeft de werek haer verwondden.

En merken 't aen tot hare baet

,

Hoe dat ghy alfoo wel kont dond'ren.

Als lieflik fchijnen met 'tgelaet.

15-

Mal, 3: 1. Ghy toont , dat ghy des tempels Heer zijt,

2. 5. Die 't recht uws huvfes brenght te recht;

loh. 2: 17. Die yv'righ voor des felven eer zijt,

lef 42; 13. En moedigh uw party bevecht.

16.

ZAch.^n^. Ghy wilt als met een on-weer ylcn.

Met ftormen end een groot gedruys >

Met fnelle felle blikfem-pyien.

Op all d' ontheyl'gers van. uw huys.

17-

Tfitl. 45.

verfi. 4. 5.

7^/. 56:7.

jer. 7: 1 1.

verf II,

Eccl.

Vfs'.i'ó.y,

Gordt aen de heup, 6 helt, uw degen,

Uw Majefleyt en heerlikheyt :

Uw rechter-hant verkrygh' de zegen

Van ootmoet en gerechtigheyt.

18.

Laet ons noyt van uw beed'-huys maken

Een fnoode moordenaren kuyl.

Noch met vcrfoeyelike faken

UwHeylighdom oyt maken vuyl.

19.

Laet ons bewtren onfe voeten,

Wanneer vvy ingaen tot uw Huys,

Gedenkend' hoe wy u ontmoeten,

Die niet verdraeght 't godloos gefpuy?.

Opdat
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mde Geefldiks Uedekens,

2O.

Opdat ghy noyt ons uyt mcught dryven j

Maer wy tot aller tijt voortaen

Pilaeren in Godts tempel blyven,

Als die niet meer daer uytengaen.
ApC. 3:12.

f S A L M XCIII.

Op de wijle van f^dm 93. Goit regeert :^ijnde met teren hekleedt. Oi", xude
Mufijkc ende Sangh-wijfc gcvoeght by onfe Gefangh ; Vw mom ,

0 Heery is tnk^l foetigheyt, Vo\:6t^,

I.

DE Heer regeert , hy is met Majefteyt
En kracht bekleedt, hy heeft fich toebe|-eydt

:

De werelt is beveftight door den Heer,
Dies fy en fal niet vvank'len immermeer.

1.

Van doe acn is beveft uw throon en ftafj

Ghy zijt geweeft van eeuwigheyt al af

:

De ftroonien, Heer, verheffen haer gebruys,
Haer aenftoot fy verheften met gedruys.

.5-,

Doch onfe Godt, die in der hooghte wooht.
Met meer gewelt fyn groote krachten toont.
Dan *t bruyfen van een groote watervloedt

^

Of baren van de zee fel en verwoedt.

4-

Geheel getrouw is uw getuygenis

;

Yoor uwe fchaer, die in uw huyfingh is,

Is 't beft cieraet, ó Heer, de hcyligheyt»

Tot langen tijt, ja tot in eeiW'igheyt.

Het
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I

108 .rfaltfien, tof- fangen

Het begiorel van Chrifti lijden , gefchict ia'c hofken

met een fvvarcn ft rijdt ende bloedigh fvveet.

LUC; cap: Ji/,'\verf. 4-4.

D I Vt ui ^ T 'U S.

Moet d.m't begin-fel vm wv lij- dén Z^n tot den bloede

f te ftrijdenf'^^ Wat droevige doop^ » dit̂ al- reed̂
,
O Jefu , dmghjf^

^leed' gedo(^^^
<>?-' g^oopt merdt^

Eer eeni'rh menfch tt kt- fel deed'i' Eermm
e^nigh menfch u let- (cl deed'

<'

Men kan dit ook fiiighcn op de wijle ; O Km-nacht jcimndcr dan de dagen.

Oi» na de Mufijkc , gdlelr op onle Gdang ^ ylch dat mjn hm (STc. Fol: 14.

Moef
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v4

mde Geeftdike Liedehjetu, 20^

Het begiofel van Chrifti lijden , gefchict in'thofken
met een fvvarcn ftrijdt cude bloeJigli fwect.

Luc: Cap: 22. verf. 4^.

B A S S V S.

iliiliiilliiili
Hoet dm 't beginfel van mtr lijden Zijn tot deu bloede

êiiii^iiiiiiii
t9e te ftrijdennjat droevge doop ü dtt alreed\ O Jefu,daerghy

meed ghedoopt werdt , Dxt uwen angsl foo opghe hoopt werdt^

.
)^ )^

~c_i—

3

Eer eemgh ptenfcb u let- fel deed'i' Eer

eenigh mcnfch u Iet-fel deed'i'

DU ^foct
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Heb. 1 1: 4.

Ittf.12.50,

Matt. z6.

verf IJ*

mtt, 27*

LiiC,22:44-*

I.

Mi(t.26'.S(^.

2AArc. 14.

Jef. 63: 2.

Jef. S}'.4.S.

> Ê Oct dan 't beginfel van uv.' lyden

IV/8 Zijn tot den bloede toe te ftrydca?

Wat droev'ge doop is dit aireed',

O Jefiij daer ghy meed gedoopt werdt.

Dat uwen angll loo opgehoopt werdt.

Eer eenigh menfch u letfel deed'

2.

Eer dat ghy met de doorne kroone

Aen 't kruys gehangen werdt ten toone.

Eer dat u fpies of nagel boort

,

Zijt ghy met bloedigh fweet bedropen ,

Wiens dropp'len over d' acrde loopen!

O l wie heeft immer falks gehoort

!

l'

Wat fwaren laft doet u foo drukken,

Dat ghy u moet ter aerden bukken

Van angft en innigh hertcn-leet ?

Wat perfle doet te voorfchijn komen.

Gelijk een wijn-pers, defe ftroomen

Van bloet, waer meed ghy verwt uwkleetf*

Ach / ach 1 het zijn de Iware Tonden

,

Die ik end al de werelt bonden

Op uwen Herken ruggh' alleen:

Den wijn-pcrs-bak van d' heete tooren

Godts des Almacht'gen, ons gefworen,

Sict m* u, in onfe plaets, hier triicn.

5"

Sabmfu:6, Wy hadden hier toe gecnc krachten,

Cd. 2: ly

Maer uwen arm feer tterk van machten,

Uw Godtheit, heeft u heyl befchikt,

Soo dat ghy , fonder te befvvijken

,

Hebt all uw vyanden doen wijken

,

]a d' hel en d' helfche macht vcrfchrikt.

Hier
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r tnde Geeplihe Liedekem-.

6.

Hier hebb' ik dan in mijn gefichtc

Den laft der fond' , en 't fvvaer gewichte

Der Godelikc grimmighcyt.

O menkhen, die dit niet en weetet,

Gaet heen , en fiet , hoe Jcfus fvveetet

In 't hofken daer hy neder leyt,

Sy die wei-eer de funt-vloct fagen

,

Of Sodoms fchrikkelijke plagen

,

Of het verwoed Jerufalcni

,

En konden 't noyt foo feer bemerken >

Als wy het ficn in defe w erken

,

Die Godt ons hier betoont in hem.

8.

Sult ghy uw fonden noch niet haten

,

En die na uw vermogen laten ?

Voorwaer 't is een verftokt gemoet j

Dat yemant (ich noch fouw verblyden

In 't ghene dat van allen zyden

Hem *t bloedigh fweet uyt-breken doet.

?'

Hy Godts bemind' en een'ghc Soone

,

De fchoonfte boven alle fchoonej

Dc bron van alle vroliklicyt,

Moet hier als een verlaten l)eden >

Bebloedt van boven tot beneden >

En voelen niet dan treurigheyt.

lo.

Ik voel', ó Jefu, my bewogen,

En wenlche , dat uyt mijnen oogen

Nu brak* een fuyv'rc tranen-beek

,

Die by uw puip're bloet mocht vlieten,

Om foo voor u flechts uyt te gieten

Mijn hert door n^edelijden week.

Dd 1

Pp/. 5)0:11.

Jijom. i: i8.

GemCapiT.

Gen. ig\24.2s»

py^/. 119: 128.

M.Att.l']'.'^.

P/4/.45:j.

V[aL 22: 2é

Mat. 26:^8.

2>Re^, 22: lp.

Ik
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Ml Pfalmen, Loff-fan^en

II.

Ik bidd' u , wilt tot allen ftonden

i.Cor. it^. Mijn ziel met vvedcr-liefde wonden,

m/: 21. Ö'ï^ S^y "*y ^^^^ ^^^'^^ ftrijdt

Van alles dat my loude quellen

,

Ho/.i$:i4. ]a ^elve van *t gewelt der hellen

Tot in der ecuvvigheyt bevrijdt.

iz.

^ef ér. i. Een vreugden-oly zijn uw drupp'len;

/. Sm.i'.i' Sy doen van blydfchap weder hupp'len

't Verflagen en boetvcerdigh hert:

£«/;8.v.8. Wanneer ik met de doot fal vechten,

Sal my uw blöedigh Tweet oprechten,.

En heyl'gen mijnen angfl: en fmert.

1$.

V[d.6:i.^, Voor al mijn bangheit en verfchrikkingh

Is geen lbo krachtige vcrquikkingh ,

Als die ik hier te vinden weet.

Mijn Heyland , 't heeft u foo bevallen

Ueh.^'. 12. Dat ghy aldus hebt eens voor allen

Al mijn verfchrikkingh uyt-gefweet.

Tfamen.fprckinge der Geroeinte met Chrifto haren Over-

winner, over fyn groot gewelt tegens fynevyanden, in fyn

lyden , doot , ende opftandinge uyt den doodcn. Uyt

Je[: Cdp: 6^. ver§'. i— 6,

Kan gcfongen werden als onfe Gefangh; O Heere Davids foonü^c Fol: i28.

De Gemeinte fpreekt

:

rie is doch defe, die van Edom af komt treden,

Wbcfprenkelt op end op met root-geverwde kleeden

Van Bozra? defc die vercicrt is in 't gewaedt?

Die in fyn groote kracht kloekmoedigh voorder gaeti*

1^

Ik
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fniU Geeffielikfi Liidek^ns,

Chr'tflm,

215

Ik ben het, ikj die in gerechtigheden fprekc,

Pie boven and'ren in vcrloflfingen uytfteke.

De Gemeime:

Waerom zijt ghy foo root aen uw gewacdt? uw kleedt,

Als die met rooden wijn bcfpienght de wijn-peri treedt ?

Chrijlm:

Om dat ik hebb* gctreen de fware pers alleene.

En van de volk'ren was daer met my ook niet eene

;

Ik hebb f' in mijnen toorn getreden en geftapt.

End hebb'fe gantfchlik in mijn giimmigheyt vertrapt.

4-

Haer kracht is over-aï befprenght op mijnen kleedc

,

End al mijn fchoon gewacdt hebb' ik befmet daer mede.

Want nu was in mijn hert dc dagh der wraek ; en 't jaer

Van mijn verloften was nu eens gekomen daer.

5-

'k Sagh rond-om toe , en vond niet tot mijn hulpe yemant j

'k Ontfat niy, en daer was, die onderfteundc, niemant:

Daerom heeft mijnen arm my heyl befchikt met kraclit ,

Mijn grimmigheyt die heeft my onderftcunt met macht.

6.

Ik hebb' in mijntn toorn de volkeren vertreden,

En dronken haer gemaekt in mijne grimmigheden:

Ik hebb' haer roodc bloct , waer in haer meeftc kracht

Gelegen was , feer hacft op d' acrdc neer gebracht.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibhotheek, Den Haag.

4CÓ



I

214 Tfalmeih loff'fifties

Toevlucht tot den gekruyfchten Jefum-

Opdewijrej O IQrs-vack fchoonder dan de dagen. Oi, na de Mufijke gcftek

oponreGcfanirh/t^c/; dat mijn Inrt <ffc. Fol; 14. Ofj Moet dan
^ 'tbcginfd &c. Fol: 2o8.

I.

Jef, 10; 5.

(Sd, 5: 10.

t.rïm.ó-.ió.

Jef. 59; 2.

WAer fal ik in foo veel elendcn

My armen fondaer henen wenden?

Sic ik de Wet des Heeren aen.

Om voor mijn ziel dacr ruft te focken,

Sy fal rechtvecrdigh my vervloeken

,

Wyl ik fe niet en hebb gedacn.

2.

VcrheflP ik mijn geraoet na boven.

Met reden vind' ik my verfchoven

Van 't on-toegankelijke licht

:

Mijn fondcn eeiv: fcheydingh maken

,

Soo dat ik Godt niet derf genaken

,

Want hy vcrberght het aengeficht.

3

lef. 10: 5. Op aerdenkan my niemant helpen:

Wie fal dan mijne drocfheit ftelpen?

Matt.iiizS. Tot u, ó Chriftc, wil ik gaenj

GaUS' V' i'
'^^ Wil door 't geloov' uw kruys aenfchomvenj

En met een kinderlik vertrouwen

Daer by fteeds vafte blyven ftaen.

4-

Want als ik tot uw kruycc nader'

,

Col i: 20. Aenmerk' ik , hoe ghy u\^-cn Vader

Met ons weer hebt te vre'en gcftclt ;

Col. 1: 14. Het hantfchrift , dat ons deed' verklagen,

Hebt ghy aen 't kruycc vaft geflagcn ,

Rm, S; Soo dat geen aenklacht meer en geit.

Ghy neyght van 't kruys uw ftervend' OGgen»
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eH(U Geeüdike Itedek^ns.

End houdt uw bloedigh hooft gebogen.

Als of ghy my een kus aen-boodt:

Ghy rekt uw handen end uw armen ^

Als of ghy v. ildet, op mijn karmcn>

My komen helpen in den noot.

6.

Ghy wringht uw vaft-geboordc voeten

,

Om my met vreugt en heyl t' ontmoeten

;

Het bloet, dat uyt uw wonden vloeyt,

Toont dat gh^ macht hebt te verloflcn

,

Dewijl 't als lap van druyve-troflèn

Heeft uwe k led'ren root befproeyt.

7-

Wie iflcr die my fal verdoemen i'

'k Wil in geen ander dingen roemen

Als in het kruyce Jefu maer

,

Wacr door de werelt ( die voor defen

Soo aengenaem my plagh te wefen)

My is gckruycight, end ik bacr.

215

Cdüt. 1:2.

Pfal. 11: ïj.

Jef. (J4:^ .

3?o/;. 19:54,

Rom. 8:34.

Gal. 6: 14.

Van dc heerlike Opftandinge Chrifti.

Op de wij fe van Pfalm jio. De Hetr keft gefpvke» tot mijnen Heere. Of,

Pialm 12. Doet ons hft.mt , V is me«r dan tijt , 6 Hcere.

I.

V ErfcUet uw, ghy volkeren te famen, Je[J:S>io.

Ghy fult doch zijn verbroken even -wel:

Wilt door gewclt en lift een raet beramen ,

't Is al tot niet, hier is Immanuel.

Ghy Vorften, wilt uw raed-flag t*famcn rotten, VfaLiM.^-

Waer meed ghy Godt en fyn Gefalfden hoont;

De Heerefal uw nietigh doen befpottcn,

Hy lacht alree die jn den HcnieJ.woQnt.
Hoe
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Tfaltnen, Loff-fatt^en

AÜ-.^.V. 5. Hoe flact ghy dus uw verfens aen den mikkel,

Aemachtigh volk, die een Almachtigh Godt

Jpoc,i4ii4, Bekrijeen derft? vreeft doch fyn fcherpe fikkelj

Tfifl. i: 9. Oi ny verflaet u als een aerde-pot.

4-

Man. 17: Godts weer- party ^acht in het graf te houden

6i.&c. Des levens Vorft, den aller dingen Heer;

lAii.y.i'^.'] Maer al haer lift en macht, waer op fy bouwden,

LUC. ^: 49. Valt als een los getimmer plotflik neer.

5-

UAt.27166. De fteen bewaerd' het graf , na haer vermoeden

,

Door 't zegel fouw de fteen w-eer zijn bewaert,

De wachte fouw die beyde t' faem behoeden

,

En maken, wie haer tegen ftondt, vervaert.

6.

Maer fiet, terwyl fy dus haer befte deden,

.Mölf.28;2. Een Engel Godts verfchijnt van boven af

Uyt Godes throon, en d' aerde beeft beneden .

De fteen rolt wcch ,
geopent wert het graf.

7-

Apoc. 2: 8. Die doot was, is weer Icvendigh geworden,

End uyt het graf feer heerlik opgeftaen:

De krijghs-lie'n, die ten ftrijd' haer fouden gorden.

Docht dat het gantfch al met haer was gedaen.

8.

Uatt.iZxA, De vrees en fchrik maekt haer als doode lieden,

Haer dunckt, fy zijn noch dapper cnde kloek,

Wanneerfe flechts van 't grafwech konnen vlieden

,

Of ergens haer verbergen in een hoek.

9-

mv.sr.^o. Geen kloek verftant , geen n^nfchen raet ofU7sheyt

Is tegen Gódt , om hem te wcdcrftaen

:

Jef.^6:io. Dc Heere doch met fynen raet de prijs leyt.

En 't-gheen hy-wil-, dat moet doch zijn gedaen.

Ycrfellet
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ende Geeilelike Liedekens,

lO.

Verfellet u , ghy volkeren te famcn

,

Ghy fult doch zijn verbroken evenwel:
Wilt door gevvclt en lift een raet beramen

,

't Is al tot niet, hier is hnmanuéi.

217

lef.^'.^^io.

Maria Magdalene weei)t by het graf Chrifti, aen de welke
Chriftus felve alder-eerft verfchijnt, uyt wiens bevel fy den

Difcipclen fyne opftandinge bootfchapt.

Geftelt ly maniere van ffamen-Jprekjuge , ujt lok Cap: 20. vnf. 11 iS.

Kan gefongcn werden op de wijfe van Pfalm 9. H^r ik_ wil u uyt V herten (rrovt
ende na dc Mulijkc geftelt op onie (kfaiigh i O Hooghjie Heer,

C Ecm^igh Godt. Fol; \o.

I

Maria

:

HIOc foud' ik van mijns Heeren graf
Doch immer konnen wijken af.

Eer my is onder-richt gegeven

,

Waer dat fyn lichaem is gebleven ?

2.

By 't graf, dat in bewaringh hadt jext: v. //
Mijn hoop,.mijn vreugt, inijn trooft, mijn fchat.

En nu, helaes) is lecgli gevonden,
Blyv' ik dus %en als v.ilt gebonden.

5-

Ween, ó mijn oogcn , ween van druk,
Beklaegh uw leet en ongeluk

,

Laet uwe tranen vallen neder.

Tot dat ghy uwen Heer fiet weder.

4-

Ween droevigh, droev'ghe Magdalcen,
Ghy hebt daer toe wel duyfent rêcoi

Ec

[ Job. 20.

verf, UZ.]

Tlnen. v.z.

Text: verf:

II.

Om
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,1-^ Tfatmeriy Lojf-faitgefi

70/;. 20: i. Om dat ghy nergens weet te vinden

Cant.s: Uw foctcn Jcfum, uw Beminden.

5'

MZ'^lrrT^' 't Is heden maer den derden dagU

,

Z io v X 1^^^ ^-^^-^ kruyce (agh

iJ/,'v ,6 Soo lydfaem moed en mat na-flepen,

fepen»

6.

LiiC.2y.26.27.

Mat.27.v.Si'

Luc:23.V. S5'

Ihïd'. verf:

3 4-

3fob. 19:28.

Mam ij.

r. 54. 4^'

Mari. 16:1

'

Tfai 9r.t9'

Ach ! als ik denk , hoe dat ik hem

Sagh Icyden uyt Jerufalem

,

Na 't galgen-velt, met fmact en hooningh,

Daer m' hem aen 't kruys voor elk ten toon hingl

7-

Daer hy geheel met bloet befpat

Selfs voor fyn vyanden noch badt,

Hoe foud' ik my dan konnen jpeenen

Van klagen , kermen > fchreyen , weenen l

8.

Ach 1 dat ik in fyn grooten dorft

Geen water-drop hem geven dorft >

Doen hy moeft gal en edik drinken,

Wie kan dat Tonder tranen dinken?

9'

O 1 hadd' ik nu mi)n waerden Heer

In fyne doot fyn laetfte eer

Noch met mijn falvingh konnen geven,

Die fulks niet doen mocht in fyn leven.'

10.

Soo mocht ik noch wat zijn bedaert,

Die nu ben langhs hoe meer befwaert,

Terwijl foo veelderley gedachten

By-na mijn ziele doen verlmachteiu
H»
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ende Gcefldihe Litdel^ns,

XI.

Hy is van hier genomen wrgh

,

En niemant ifler die niy fcggh'

,

Of in fyn doot, na mijn vermoeden.

De Joden tegen hem ook woeden,

12.

Syn graf is leegh , cn niet te min

Soo bukk' ik llaegli al weer daer in
j

Daer *t hert is, zijn ook geeme d' oogen,

Sy zijn niet Ucht van daer getogen.

Ghy jongelingen , vraeght ghy my,

Wat ik dns ween' en treurigh zy ?

Sy hebben mijnen Heer genomen

,

Ik kan hem nergens weer bekomen.

14.

Wien fie ik achter my alhier?

*t Is fondcr twijfel d' hovenier,

Die in den hof foo vrocgh komt werken.

O l kond' ik yet van hem bemerken

!

Chriftus

:

15-

Wat weent ghy dus» bedroefde vrouw?
Wien foekt ghy met foo grooten rouw

Alhier dus met den vroegen morgen ?

Het fchijnt ghy zijt geiieel vol forgen.

16.

Ik bidd' u, Heer, dat ghy my fcght,

Waer dat ghy hem doch hebt gelcght.

Indien ghy hem hebt wech gedragen j

Laet u bewegen door mijn kbgen.

Ec 1

'Joh, 20: 2.

Text: vef[,

II.

Dit feghtfc tot

deEngelen,die-
Ie niet cn kende

verjf'. 12. 15.

Sy fagh Jefuni

Itaen , ende fy

enwiftniet dat

het Jcfus was.'

macr meynde
dat het de ho-
venier was.

ver
ff: 14. 15,

Ik
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Pfalmerty Loff-fdti^ett

'

li

II

Dit fpreekt hy

als by fichfcl-

vcn.

Cant: 4. V-^.

TextiViirf: 16,

17-

lUd, Ik fal hem nemen wcch van hier.

En falven hem op onf' mannier,

Begravend' elders hem mitsdcfen>

Om u niet in de wegh te wefen.

Chnïlm :

18.

Ik ben bewogen door haer fmert,

Sy heeft my fchier genomen 't hert

Door 't fterk aenhouden, fuchten, fteenen >

Door al haer foeken , fchreyen , weenen.

19.

Maria, ó Maria, fiet.

Wie dat ik ben; en merkt ghy niet.

Dat ik het ben, foo merkt het heden

Aen mijn bekent geiaet en reden.

10,

Ibid, Rabbouni, ó mijn waerden Heer>

Ik vair aen uwe voeten neer.

Mijn tongh van blydfchap moet befwijken?

Ey wilt doch niet weer van my wijken.

Chriftm:

21.

verf: /7* '*^^^' "^^^ langer aen,

Maer laet my vry weer henen gaen;

Ik ben noch niet ( verftaet my nader)
' Gevaren op tot mijnen Vader.

22.

Eer dat ik van dit aerdfche dal

Noch na den Hemel varen fal y

Sal u de tijt niet zijn ontnomen,

Om wederom by my te komen.
Macr
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tnde Geeslelike Liedekens.

Maer gact tot mijne broeders voort,

En fèght haer aen Jlt trooftlik vvoort.

Dat haer de ziele fal doordringen

,

Hoewel (è van niy loopen gingen;

24.

Ik vare na des Hemels top

Tot mijn end uwe Vader op,
Tot mijnen Godt , en tot den uwen;
'k Wil f' oiiUiaer misdaet niet meer Cchuwcn.

25.

Terftont Maria Magdaleen
^ingh met dcqf' blyde bootfchap heen,

Om fyn difcip'len te verkonden

't Gheen daer ic toe was uyt gefonden:

V

Hoe dat fy hadd gefien den Heer,
Die levend was vcr-refcn wecr^

En dat hy haer noch dacr benevcn
Hadd* defè bootfchap meed gegeven.

Wie fal uyt-fpreken, met wat vreugt

Haer defc Vrouw wel heeft verheugt,
Dat Jefus felfs , na ai haer weenen

,

Als buyten hoop , haer was verfchenen /

28.

O Jefu, als ghy voor een tijt

Met uwen trooft geweken zijt

,

Wilt, tot verdrijvingh onfèr fmerten.

Ook weder opftaen in onl' herten.

Ihid.

[hUtt.zó.só.l

Tm: verf: IJ,

m/: 18.

Ihil

Matt. 2^.

verj^. 1.8,

Joh. 20: tl,

C4nt.s: 6.
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1

222 rfilmen, Lsff-fingen

De heerlikheyt van Chrifti Remel-vaerC

geftelt tegen de fmaethcyt fijns lydens.

DISCuiNTVS,

Ó Jefuj WAre menfch en Godt, Wat is gevolght een

heer- lik^flot Optup verachtHik^ lijden! Hoe is utv groote nedrt^eyt

:-r::rii:z:- -~r--:::!:$:H:5:

In GodC' lij' ke U^i- jeftejft Verkeert in korten tij' den \

Men kan het ook fingen op de wijfej Kpmt hcr^umir, fpricbt Gottes Sohn,

OÏ{ 2. vcrfcn voor i . gelbngcn ) op de wijle van Pfalm 7,6. Des boos*

doendcrs wille[eer quact. Of; O -menfch btwein dein fundegroj\.

Of; Herr Gondulieber l'attermein. Of; Hilf , Herre

Gott , dem deinem l^ticcht.

I

.

i.Tim.s:i6, /^Jefu waere menfch en Godt ,

VyWat is gevolght een heerlik flot

Uarc,^: 12, Op uw veracht'lik lyden

!

Fhil, 2. Hoe is uw groote ncd'righeyt

v^r/. 7.8.9. In Godelijke Majefteyt

Verkeert in korten tijden!

z.

lAjttt: 27. Op d' Hooft-fchcel-bergh aenfchouwd' ik u

V.2X. &c* Veracht , verfmaet, befpot, macr nu
, (O wat
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ende Geefiel'tke Liedekens,

De lieerlikheyt van Chrilli ITemel-vaert

gcftclt tegen de fmticthcyt fijns lydens.

B ^ S S V S.

225

-

O Jefuy n\i-rc uwnjLh enGodtiJVAt ü gevolgk een

-ö— ^
C5—ö

"B*
bf^r/iiL /ïff 00 «/r rfr4tfot'//iLM^« Hof istiw groote ned'righej-t

5:-:z:~:--:

I« Ga(/^- lij- ke Ma-jeftejt Verkeert in korten tijden \

( O wat veranderingen !

)

Sie ik u op d' Olijf-bergh, Heer,

Waer duyfent Eng'lén, t' uwer eet)

Al juychcnd* u om-ringcn.

Daer fagh men u aen 't kruys verlïooght,

Waer acn ghy 't höoft foo ned'righ Woogbt j

Hier in des Hemels wolken, '

'

Daer ghy om-hoogh verheft uW hooft

,

Wiens glans , gelijk de Son , verdooft

't Geficht der aerdfche volken.

4-

Daer fach men u met bleet befpat,

^^.1:9.12.

Tfal. 68: 18.19.

Jeh. 3: 14,

Jeb. 19:30.

Jót. 1:9. 10.

Ffal.uo:j.

Jpoc. ï:i6,

SjfY.^y. 4.

30/;. 19:34
Eni
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2^4

Luc

Heb. 1

:

9.

Apoc.f:ó.n.

Luc. 2. 15*

Gal. 3: 15.

Pfalmen^ Lojf-fmgen

En hoe ghy tot gefelfchap hadt

De booie moordenaren

;

Hier fiet men u met eer gckroont.

End hoe ghy u in \ midden toont

Der Hemelfcher heyrfcharen.

Daer vvierdt ghy aen het hout verdoemt;

Hier niet als zeegh en zeghen roemt,

O ftrijtbaer Eeren-Koningh /

De bitt re doot verwon u daer;

Maer hier foo overwint ghy haer,

En leeft in d' eeuw ge vvooningh;

6.

Heb.ty.i^. 'kWil u> ó Jefu, volgen na

Eerft op het fniaed'likGolgotha,

Soo fal den bergh der vrede

Ook zijn voor my na defen tijt:

Want die met u verdraeght en lijdt

,

Sal met u heerfchen mede.
2. Tm. 1.

verjf. II.

PSALM XXIV.

Op de Wijfe van Pfalm 24. De acrd' ü onfcs Godts voormer. Ofna de Mu-
fijke cn Melodycn gepall op onle Gelangh ;

Gh^ Dochter X^ons

tveeji verheugt. Ski Fol: ltó2. en 184.

I.

DEs Hceren is de aerd' , en al

Haer- voUieit in dit ruyme dal

. De werelt, en die daer in fwieren:

Hy heeftfe door fyn kracht alleen

Soo vaft gcgrondet op de zeen ,

End haer geveftight op rivieren.

z.

Wie fal des Heeren bergh op gaen?

En wie fal in de plaetfe ftaen
Der

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



tndt Geeplike- Liedekens.

Der grooter Htylighcyt des Hceren f

Die reyn houdt hert en handen beyd'

,

Syn ziel niet heft tot ydclheyd.

En niet bcdrieghelik fal fweeren.

»i5

Die fal den fegen van den Heer

»

En van den Godt fijns heyls ook weer
Vrucht der gcrcchtigheyt ontfangen.

Dit is 't gedacht dat na hem vraeghc,

Dat u. Heer, foekt met groote graeght*,-

*cls Jacob> en die kieft fyn gangen.

4-

Cjhy poorten, heft uw hoofden op,

Staet, eeuw ge deuren, hoogh in topj

Dat d'eeren Konmk ingae blyde.

Wie *s d'eeren Koninkf* dat men't merk'.**

De Heer gewcldigh ende fterkj

De Heer gcweldigh in den ftryde.

5-

Ghy poorten , heft uw hoofden op

,

Heft, ecuw'ge deuren, u in topj

Dat ingae nu in fyne wooningh
Deel' eeren Koningh : wie is hy f

De Heere der heyrfcharcn bly;

Die is alleen der eercn Koningh.

Ff Blyd,
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2*6 ï'fitlmen , Lt>ff''fm^en

Blydfchan der Engelen over óc
Hcmcl-vaert Jefu Clirifti.

DISCj4N7VS,

ïliiliilllilifji
Wat tongh [al [preken uyty hlet wat een fiet gheluytj

En bly ^[chal y Vol '^mel[che mufijk^^ De Engten all Doen ju^ch'

—r— —

—

r^i'^*-^-4^^'T-'^^r T>*^^
.-;:t:4:i::r.??$ar2t

ten in "tge- lijhj, Doen fy Haer God en Heer , Van fmerten

. yry y Ont- ^ngen eenmael weer In fyn Volleys y ^

Nadat [yn rep^yDiehj/'of^^

was af-gedaenï

1

Men
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ehde Geefielike Ludekfn,

Blydfchap der Engelen over de
Hemel-vaeit Jefu Chrilli.

B ^ S S V S.

12 7

gg:?:~5::x:

Wat mgh fal (preken ujtyUet wat een foet ghelujt.

E» Uy gefchal. Vol Hemelfche 'muf{jk^^ De Englen dl Doen̂ j^ujch-

""'rw in ^ghe- /^ik Doen fy Uaer God^ Heer , Vanfmerten

b ^ p

1^
vr/5 Ontfingben ccmnad mcr In fyn Valejs ^

'tsa dat fyn rejs y Die by op acrd mm aerty Nu heel

lËpifliilii
Men
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Pfalmen , Loff-fan^en

Men kan dit ook fingen na de Mufijke van*r nacfl-volgende
Gefangh, Foh'X^o.

ApOC. ƒ.

verf. tt. 12.

WAt tongh fal fpreken uyt,

Met wat een ioet geluyt 9

En bly gefchal

Vol Hemelfche Mufijk^

De Eng'len all

Doen juychten in 't gelijk >

Deen fy

Haer Godt en Heer

,

Van fmerten yry>

Ontfingen eenmael weer

In fyn Palcys,

Na dat fyn reys

,

Die hy op d* aerd nam aen,

Nu heel was afgedacn 1

luc. 1. Indien des Hemels fchaer

V.13.14. Alfoo verheugden liacr

,

Doen haren Heer
OnP fwakke vlecfch aen-nam >

En kleyn en teer

Hier op der aerden quam

;

Wat vreugt,

Gejuych, gefank.

Wat al geneugt

En foet bafuyn-geklank

Is dan gefchiet.

Doen hy verliet

DeeP moeyclijke aerd^

A^juo.ii. En na den Hemel vaerd'7

Tfal. 47.

verf. 6.

JoJ).i6:2!.
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ende Geefteltke Uedek^m.

S'
Soo Godt, doen liy eerft fondc

Syn Soon in *s wcrclts rondt

,

Sprak , dat de fchacr

Der Eng'Ien buygh voor hem

,

End allcgacr

Acnbidden met naer ftem

:

1 c meer

Is 't nu de tijt.

Dat d* Eng'len feer

Verheugt zijn en verblijdt.

Nu hy feer fchoon

Sit op fyn throon >

Met kracht en Heerlikheyt

In aller eeuwigheyt.

4'

O aerdfch-gefinde menfch,
Hoe is 't dat uv%'en wenfch

Niet meer is naer

Deel' Hcmelfche gheneugt >

Om ook aldaer

Te zijn alfoo verheugt?

Trekt my,
O Jefu foet,

Met kracht na dy.

Op dat ik mijn gemoet
In defe laek

Alfoo vermaek.
Tot dat rk vry van pijn

Sal altijdt by u zijn.

lip

Col, y.i.i»

cm, u 4.

Joh, 14: 5.

i,Thef:4:i7.
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m

'i jO Vfilmen , Lojf- fatigen

Emftigh verlangen na Godt ,op 't roprgaende.

D/SC^NTVS.

O Godt f geeft dat m^n hert Alfoo ghetroh^n wen

Tot ü oni'hoogh^Dat ik « fi^K ^» vind'-. En myt mijn

giililSfliili
oogh^ Door 't aerdfche z-/ v^rH^f.

^
\Houd' u

^

Voor^ mijnen fchat ,^

Soo is hcT' nu Ook^meer dan reden dat Mijn her- te hy

U aliijt 1(2 y Ja d^ii

d^icr hin- ucn hu

:re win V^Jl finjt

Men

• -r
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ende Geeïielike Itedeksm. rj i

Ernftigli verldugen na Godt , op*c voorgaende.

B A s s V s,

b y^f^ %< O

'

1^
O Godt , geeft dat miju hert Al- foo getrok^ksn wert

Tot M em-hooghy D^f^^ « foekl ^ v/^*; ^« mjt mijn

Pt iiitlïÉliiiiili
oogh Door 't aerdfche t^y verblindt, \tioud' u Voor mijnen fcbat ,

Soo is het nu Ook, Meer dan re- den ^ dat Mijnherte by

liiiifBilip
U al- tijdt xy. Ja dat il^ wee min Vaji Jlujt

b ^ ^ —

daer binnen tn.

Met}.
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Z5 i Tftlmen i loff-ftngen

Men kan die ook fingen na dc Mufijkc van 't nacft-voor-garndc

Gclangh. Fol: 226.

OGodt, geeft dat mijn hert

Alfoo getrokken vvert

Col. /. 2. Tot u om hoogh,

Jer.i^iil, Dat ik u foek* en vind';

ffal. 119:^7- £n "oyt niijn oogh

i<:n. Door *t aerdfche zy verblindt»

^ 'k Houd' u

MAtt,6',li. Voor mijnen fcbat,

Soo is het nu

Ook meer dan reden > dat

Mijn hcrte hy

U altijt zy >

R»m. 5: 5. Ja dat ik uwe min

Vaft fluyt daer binnen in.

Luc. 9: i$.

Eccl. 5:14.

Ad. 25:25.

Eed. 2: II.

Gen. 15:1.

?fai i(j: 5.

1. Joh: 2.

Soo 'k al wat hier bene'cn

Op d' aerd* is> hadd' alleen,

Wat foud' het zijn

,

Als ik van hier vertrekk'

Een yd'le fchijn,

Die tot geen voordeel ftrckkS

Als ghy

Dan niet, ó Godt,

Ook waeit daer by

Mijn hooghftc deel en lot.

De werelt fal

Vcrgacn, met all

Haer rijkdom, vrcugt, en eer;

Maer ghy blijft eeuwigh 1 Heer.

ik

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkhjke Bibliotheek, Den Haag.

4CÓ



ende Geefieitkjt Lïedeks;HS,

Ik acht deel* aerde niet

,

XHTanneer mijn ooge fiet

De wolken aen

,

Waer door uw lieve Soon

Is heen gegaen

Tot fyn verheven throon.

Daer heen

Heeft hy ghefpocdt^

Niet om alleen

Syn eygen crv' en goet

Te nemen in

;

Macr door fyn min

Heeft hy ons allen meed'

Aldacr bereydt een fteed*.

4'

Hier is niet mijn verblijf

i

Daerom is al *t bedrijf

Des werelts my
Niet anders dan verdriet

;

Hacr vleyery

Kan my behagen niet.

Ach l ach l

Wanneer doch fal

Eens zijn dien dagh,

Dat uyt dit aerdfche dal

Mijn ziele \vcer

Gaet tot den Hecr>

Die haer gegeven heeft»

En *t eeuvi^igh leven geeft l

V. II.

Joh. t4'.2.

Cant. 4: 6»

Becl. 12: 7.

Gg Van
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Pfahnen, Lojf- fangen

Van tle feudinge des Heyligeu Geeftes op den
Pinxter-dagW. Acl. Cap. 2. verf. i. &c.

DISCANTVS.

ÉiiÉiliiÉiiii
Odagbfecrgrootv^nbefrlikhejty Vol Godelijhe Majcpj'tl jlie

ilIÈlliiliiiii
foutt' doch God genoeghftem loven , Die op 't beroemde P'tnxter-fee(l

O

Gefonden heeft den Hejl'gen Geef. Op fp ApoÜelen , V4« hoven

Men kan dit c«k {ingcn opde wijfcvan PfaUn 24. De aerd' isonfes&c.

Voorts nadeMdodije c-ndeMufijkc gepaft op onfeGefangh;

Ghy Dochter Ayiöns , weejl verheugt. Fel: 182.

I.

.DajrU Teer groot van heerliklieyt >

'VoÏGodelijke Majefteytl

Wie fouw doch Godt genoeghfaem loven >

Text. Die op 't beroemde Pinxter-Feeft

perf.i.&c. Gefonden heeft den Flcyi'gen Geeft

Op fyn Apoftelen, van boyen.'

2.

aB. /.V./;. Sy waren in een oppcr-zael,

Met angft , met forge , druk en quael

Al-tTamen heftigh ingenomen

:

Job. ir.JÓ. De Troofter, die van Chrifto hacr

Luc*2r.49' Was toegefeyt, die k aldaer.

Na fyn beloftenis, gekomen.
Eendrachtigh
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I

ende Gceflelïkt Liedekfns, 255

Van de fendinge des Heyligen G^eftes op den
Pinxter-dagh. AQ, Cap. 2. verf. i. &i:

^ B ji S S V S. ^

iöiliiiiiiiii
O dagh fier groot v*n beerlikhe)'t > Vol Godelike Majeftejt ! wie

V ^ é é

lÉilfÉiiiiiiii
fouiv doch God ae-noeghUem loven , Dïc op 't Inroewde Vnixter-fceft

SltiiiiÉiiiiÉ
Gefonden beeft den Hejrgen Geejl Op fp ApoMen, van boven l

3-

Ecnclrachtigli waren fy te facm

Vergadert in des Hceren nacm

,

't Hert in 't gebedt zijnd' opgeheven

En fiet , aldaer gefchiedden uyt

Den Hemel hacitigh ccn geluyt

,

Als van een wint fccr fterk gedreven.

4-

Hiiys , daer fy faten , wierd geheel

Daer van vervult aen yeder deel.

Hier op verfcheen al meerder wonder

;

Want daet'lik fagen fy alhier

Verdeelde tongen als van vycr

,

En *t fat op elk van haer befonder.

5-

Sy zijn feer haeft vervult geweclt

Gg 2

Text.verfi*

verf. 2,

Jhid.

verf 5

.

verf 4.

Al-t'famcn
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0

»3« Tfalmen, loff-fangen

Al-t'ramen met den Hcyl'gen Geeft;

Met and're talen fy begonden

Te fpreken , foo de Geeft aen hacr

Gaf uyt te fpreken, die fy klaer

Gelijk haer cygen tael verftonden.

6.

cm, 4:16* Komt doch, ó Godelijkc Windt,

Die alle damp en ramp verflindt,

Ey komt geweldign aen gedreven

:

Wilt met uw liefelijk gedruys

Doorvvaeyen onfer herten huys

,

i,Cor.6:i^, 'tWelk wy u tot een tempel geven.

7-

ïiAtt.y. II. O Hcmelfch Vyer, komt op ons neer>

Op dat wy mogen meer en meer

Cm. 8; 6. In heyl'ge liefd' en yver branden.

Aci.\o'.46, Geeft ons te fpreken altemael

Um. 16. Uw wond'ren met een nieuwe tael

,

y. I y. Doorfnydet onfer tongen banden.

Voor 't gebruyk des heyligen Avondmaels.

Men kan dit fingen na de Mufijkc , cn verfchcidenc Sangh-wijfen .
gcfteli

op onfe Gelangh j Kpmt Jm 07is met den Herders gaen. rol: I06.

I.

2.Sm.7:iS. A Ch v\ie ben ik, mijn Godt en Heer,

G</. 2: 20. ^-^Dat ghy my hebt bemint foo feer,

Joh.6:fS')^- Dat ghy mijn arme ziele voedt

ƒ. CoY.ieiió. Selfs met uw lichaem ende bloetf

2.

Gt'n.i8:27. 'k Ben afch en ftof, ja minder dan

Ik van my felve denken kan,

2. Cöy.4: 6, Een fnood en al t'onwaerdigh vat

Voor fuik een wacrd' en eed'le fchat.

Ghy
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ende GeeMike lUdekenu

(5hy geeft my fuik een feker pandt

Van uwen grooten liefde-brandt

,

Dat noch in Hemel noch op d' acrd'

Een diergelijke zy foo waerd.

Mijn Heyland , *t is feer veel , dat ghy
Geeft 't onder-pandt des Geeftes my

,

Dacr aen ik fekerlik beken

,

Dat ik een waer kint Godes ben.

S-

Maer net, uw Avondmael geeft my
Het padt uws lijfs en bloets daer by

,

Wacr uyt ik weet , dat ghy altijt

Mijn vlcefch en bloct, mijn broeder lijt.

O mijne ziel, wat treurt ghy dan?
Wat is *t dat u verfchrikken kan?
Is 't doot, of is *t verdoemenis ?

Siet hoe hier ftof van roemen is.

Ifh, I.

V. IS' 14»

'Rom, 8:1^.

t.Cor,to:t6.

Efh. 5: 50.

Heb. 2: II.

Tfal, 42: 6,

Hom.S:24.&C'

Jiom, 5: 2.

Siet, Jefus toont u felfs alhier,

Hoe dat ghy zijt gekocht feer dier

Uyt Satans macht, felü met fyn bloet,

Dat hy geftort heeft u te goct.

8.

Verleent my, ó mijn Godt en Heer»
Dat ik te recht bedenken leer',

Met wat eerbiedingh en ootmoet

Ik defen fchat ontfangcn moet.

Ik koom, na ziel en lijfonreyn.

Tot u der reynigheyts fontcyn :

Ik arme , kranke , fucht' en quijn'

Tot u mijn fchat en medecijn.

t.Cor.ó:2o.

Jef. 6^\6,

Zacb.

Laet
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1

1 'I

t.Cor. 11:28.

Marc.i: 15.

Heb,ii:iS.

Joh. 5: 29.

2.Cor.li:2.

ApO(. zi:^.

A^oc. J9:S.

Tftlmen , Loff-ftngen

10.

Laet my beproeft zijn en bereydt

Door 't waer geloov' ,
boetveerdigheyt

:

Door liefd' en ootmoet , ja door al

Wat u op 't beft behagen fal.

1 1'

Verleent my > waerde Bruydegom

,

Dat mijne ziele voor u kom
Vercicrt als cene reyne maeght.

Die u tot uwe Bruydt beliaeght.

12.

Verciert haer heerlik , na uw ftaet

,

Met 't blinkende fijn lynewaet

,

Welk is uws felfs rechtveerdigheyt

,

Al uwer heyl'gen weerdigheyt.

Gedachtenis des lydens ende ftervens fefu Chrifti

voor ofte by 't gebniyk des H: Avondmacls.

Sietdc Mufijkc, oponfeGcfangh; O ghy Herder wverfchapen. Fol: ^6.

ende ,
BruycL'gom der geloov'ge :{idcn. Fol; 93.

Dit eerfte ver$ is

^LamGodes.Veelonfchuldigh '^^Z'^^t
1/ Aen des kruyces ftam gellacht 1 „udtgefangh,dac
^""^

T' aller tijt geweeft gcduldigh, «" fr..Mmio^»

, . j
Alhoewel ghy wierdt veracht.'

rm.2:24. Alle {ond' hebt ghy gedragen,

rief. 55; 5. Anders moeften wy vcrthgen.

lüciniih 3efu,wiltudnrcrdoch

Meer en meer ontrennen noch.

Joh. 1; 29

l. Cor. <)'.']

/. Vet.2:23

K- 5 3-5

Rom. 5: 8. Als ghy zijt voor ons geftorvcn,

UAt.zóxzS. End uw bloct voor ons vergoot

,

i.Joh.r.i4. Hebt ghy *t leven ons verworven ,

Jïft.3:i4.i). EnVcrloft van d' ecuw'ge doot.

men in fommige
Gemeinten ge-

woonlik is te fin-

gen voor 't H:
Avondmael.
O Lam Goiies 0»-

Jcbuldigb ,

Jenjlam des J^ruy.

ces lejliichtet (Sc.

O mija
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endc Gecilelike Liedekens.

O mijn ziele, weeft te vreden,

Jefus heeft voor u geleden

;

'k Sal hier van 't onfeylbaer pant

Sien y en vatten met mijn haiit,

5-

Ja ghy lult den zegel drukken

,

Jeui , op mijn herte nu

,

En mijn ziel met vreugt ver-rukken

Als in *t paradijs by u.

'k Hebb' geen oorfaek om te fchrikken

,

Ghy vvilt mijne ziel verquikken

En verloflen van gevaer

,

Vriendelijke Middelaer.

Als ik ben uws doots gedachtigh

,

Denkt dan ook aen uw verbondt

,

Dat foo bondigh is en krachtigh

,

Dat het wankelt t* geener ftondt :

Denkt^niet aen mijn mifl'edaden,

Macr vergeeft haer uyt genaden
Rcynight door uw Geeft en bloet

Beydc lichaem en gemoct.

5-

Wilt ook uwe wet na defen

Schryven in mijn herte vaft;

gi Dat ik altijt moge wefen

Aen uw difch een wei-kom gaft :

Laet geen dink op aerden fcheyden

Oyt de liefde van ons bcyden.

Tot dat uwe hant my hael

End onthael' in 's Hemels fael.

Pfal. 116:7,

1. Pet.s:i$,

i..Cor. II.

v.z^.&c.

2. Tm,2: i^,

Eph. 3; 17.

2. Cor, 12,

verjf,^,

PfaL 25:3.

I. T/w.2:5.

i.Cor.ti:2^.26

Jer. i4:2U

i.Cor.^.ii,

Cxnt. 5; I,

momi 8.

V. 35. &€.

Joh. 14; 5.

Man, 8:11.
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Vfdmen, Loff-fan^en

Dank.feggtnge na het ontfangen van des

Heereu H: Avond-macl.

Hoe fal ik « ver- gelden Vw "^roof^ goetheit

Gbeduerigh

Men kan dit ooi;

rfui.

VCïf t ,2.

!>ƒ{/. '4 0:0.

i.m. 2: 9'

H
Het :{ijn hccrlike dvigm.

I.

Oe fal ik u vergelden

op dc wijfe van Pfaïm^z,

octheit al ?Uw groote g
Hoe fal ik 'c groot getal

Van uv/e deugden melden,
Fonteynï
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ende Geefteitke Liedehens. 241

Daok-feggiDge na het ontfangen van des
Heeren H: Avond-macl.

B A S S V S,

§=iliiiÉippp
Hoe [al ik, u verbelden Uw gmte goetbeit

aU Hoe fal ik!tgroot gheul Van u-we deugden melden ^ ¥on-

te^ne der ghenaden , O Jefu , die foe feer Om doet met heyl en

eer Ghtduerigh o-ver- Uden l

Fonteyne dér genaden

,

O Jefu y die foo feer

Ons doet met heyl en eer

Geduerigh overladen'.

2.

Wy moeften gaen verloren.

Van alles nackt ontbloot,

Maer ghy quaerat ons in noot

Hh

Zach.i^.i.

Tjal. 84.

V.7. 10.12.

Ffal.óS'.zo,

Hof. 2: 2.
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24*

Eph.z. 1:5.

T/f. 3: 4.5.

54- 55-

Epb. y. 20.

Ffalmen , Loff-fangen

]a in den doot verhoeren.

Uw goetheyt gingh befchikkcn

Een werk (eer wonderbaer >

Eer ghy ons in 't gevaer

Alfo3 £udt laten (likken.

5-

Opdat wy fouden leven

,

Hebt ghy foo trouw en goet

Uw lichaem end uw bloet

Tot fpijs en drank gegeven.

Wat foudt ghy voor den menfchen

Doch hebben meer gedacn ?

Het is met haer gegaen

Verr' boven al haer wcnfchen.

Amos. 8.

V. II. 13.

7<'/4o:z9.

Als wy by-na vcrfinachten

Van dorft en hongers-noot

,

Soo geeft dit hcyligh broot

En drank de ziel veel krachten.

Op een veel fchoonder wijfe

,

Als doe Elias at

,

En tot aen Horeb tradt

Door kracht van 's Engels fpijfe.

5-

Godt doet hier door den fynen

Pfal. 84: 8. Van kracht tot kracht gaen voort

,

Tot dat f' aen Zions oort

Met vreugt voor hem vcrfchynen.

O jehi, ik gcvoele

De kracht van defe fpijs

,

Op een verborgen wijs >

Door all mijn leden woelen.

6.

Ghyihcbt my nu gegeven

3^^/- 54:10. Een zegtl van 't vcrbondtj

t Dat ik ben t' aller ftondt
In
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ende Geeflelike Lïedekens.

In 's levens boek gcfclireven.

Ja ghy rfoct my nu finaken

De vafte fekerheyt

Van mijne Saligheyt

,

Waer toe ik fal geraken.

7-

Nu ghy my hebt doen eten

De eerftc vruchten van

Het Hemclfch Canaan,

Kan ik voorfeker ivetcn

,

Dat ik ten eeuw'gen tydcn

Met Abr'ams kind'rcn all

Aen uwe tafel f.il

Ten vollen my verbiydcn.

8.

Verfterkt my t* allen dagen

Soo door deef' fpijs en drank,

Dat ik mijn leven lank

Mijn kruys mngh vroHk dragen

Soo dat ik niet en achte

Voortaen op cenigh dingh

,

't Zy groot of 't zy geringh 9

Maer 't all kloekmocdigh wachtc.

Heer, laet my als een zegel

Zijn op uw hert gcfet

:

En ftelt my uwe wet

Geduerigh tot een regel

,

Waer na ik all mijn gangen

Soo IHercn magh van nu

,

Dat ik altijt aen u

,

Mijn Heyland, vaft blyv' hangen.

MS

Hh

ApOC.lV.lJ.

2.Tm.i:i2.

1. Vet. 1:5.

Dm. 1:15.

Heb, 4: 9.

Kow. 8:15.

Matt.'è'.ii.

Pfal.i6:ii.

Efh.y. i6.

2.0^7:4.
^cï. 20:14.

Acl. 21:15.

Cdnt. 8: 6,

Gal. 6: 16.

Tfal: 119.

verf. 105.

I . Cor: 6.

verf. ij.

Chriftelijke
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*44 Tfalnietti loff'fangen

Chriftelijke Overdenkinge des Doots.

DJSCANTVS.

ddchte' nisy

"4V

Behoudt tot al-lert^t In uw ge-

DatiWm ghy immer T^tjty De doodt te wachten is,

°
Want myt men [oo veracht Al \ vdel we- relts goet .

Dan als men recht betracht ^ Roe dat men ftervenmoet.

Mru kan dit ook fingen op de wijfe ; V En is niet aUe tijdt van vreugdt

dat mm fmgt. Ofi Gmt vreugden-rijker nacht,

I.

Svr.T^: II. nEhoudt tot aller tijt

D In uw gedachtenis,

Dat , vvaer ghy immer zijt

,

De doot te wachten is.

Want noyt men foo veracht

Al 't ydel werelts goct

,

Dan
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ende Geefteliké litdekins

Chriftelijkc Overdenkingc des Doots.

B A S S V s»

M5

BatiWmghy im- mer x^ijty Dc doodt te wachten is.

Wam tmt men foo ver- acht Ai'tv- del we- relts eoet t

Dan als men recht betracht, Hoe dat men (ierven moet.

Dan als men reclit betracht

,

Hoe dat men ftervcn moet..

2.

Uw oogen werden dan

Met duyfternis bedekt >

Dies fict, dat ghy die van

DeeC yd'le dingen trekt.

Uw ooren werden door

Dc dooftieit toegepropt >

Hh
j

Tfal:

yer^. 6. 7.

Pp/. 119.

verf. 17.

Dies

Behoudt tot al- Ier tijdt In utp ghedaeh- teuts ,

6 6 ^
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TfalmeHi Loff-fangen

Ipb. 4: 29. Dies tracht, dat ghy die voor

Onreyne reden ftopt.

Uw tonge fal feer fncl

Alsdan ook werden ftom ,

Dies wecght uw reden wel

,

Eer die te voorfchijn kom.

Uw kJcn allegaer

Die worden dan verfchrikt,

Kom. 6: 13. Daerom fict » dat ghy haer

Tot Godes eere Ichikt.

Trov.1r.2S

S^r. 28'. 2p

Stelt u den angit en fweet

Der ftcrvenden maer voor,

O tnenfchen kint , ik weet

,

Dat ghy gewis daer door

Bewogen werden moet

,

Eccl: i.v.2. Om 's werelts yd'le vreiigt

Te treden met de voet

,

Die nu u foo verheugt.

lob. 1: 21.

Eccl. 5: I4•

Jo&. 17:14.

en 19: z6.

Syr. O.

mjf. 8.12,

Vhïl. 1: 21.

Gedenkt , hoe dat van hier

De menfch gaet naekt en bloot,

Soo acht ghy niet een fier

,

Al is uw armoed groot.

Denkt hoe uw vlcefch in d' aerd'

Een rpijs der wormen zy,

Soo fal het zijn bewaert

Voor trots en hoovaerdy.

6,

Lact Chriftus u\\Tn Heer

U 't leven zijn aitijt.

Stek tot fyn dienfl: en eer

Uw ziel en lijf met vlijt,

Soo fal u 't fterven niet

Verliefen
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cnde Geefteltke Lied^k^ns. 247

Verlicfcn doen in 't minft'

;

In plaetfe van verdriet,

Sal *t zijn uw grootfte vvinft. ,

7-

Gelooft, en hoort fyn woort, Joh. ^: 24.

Soo gaet ghy uyt den doot

In 't eeuwigli leven voort

,

Bevrijt van alle noot;

Vermits daer rouw, noch pijn, Apoc.ii:^.

Noch nioeyte komen kan :

]a felfs de Doot fal zijn Apoc. 10:

Voor eeuwigh doodt alsdan. en 11:4.
8.

Ja, fchoon ghy voor de uer

Des doots dan fomtijts Ichrikt,

Het fal niet zijn foo fuer,

Als 't fwakke vlccfch wel wikt.

Uw Heyland, door fyn angft, Mat. 26:27,28.

Sal uwen angft doen vlie'n, J^f')^-
Die , als men is op *t bangft', Pfal. ^i.

Ook mceft fyn hcyl doet licn. V. 15. 16.

9-

Leert my bedenken, Heer, VfaL^g: ƒ•

Hoe haeft ik fterven moet,

Op dat ik ecnmael keer Pftl.^o: 11.

Tot wij^^heyt mijn gemoet.

Geeft dat ik Itcrv' de Ibnd', Rom.ó: 2.

Op dat ik, als ik lierv', jfoh.ii: 25.

Niet fterve, maer terftond Job. 5: 24.

Het eeuwigh leven erv'.

Gebedt

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

4Có



i

«4^ Vfalmetty Loff-fangen

Gebe(ït tot Jefum , om verfterkiagc en vertroo-

ftinge in de uurc des doots.

BISCANTVS,

"5 O Je[ut als mijn fierf-uur naekty Sdo wilt my niet hegheven

Gff/f dat mijn zJel dan m u haekt Veel meer als in mijn^ leven.

^ ii^^neemt alfdan in uw behoedt Denpijsy drnghyMW dierhMr^^

Soo blijd' hebt voor ge- ge- ven.

Men kan dit ook fingcnop de \\i]fe; Wan mtin fiundhin fur handen :Jt,

0(;0G9dt, wsdayikendijmr goet. Siet breeder vertooningc der

Mulljke,' endc Sangh-wijfen , by onfe Ghefanghj

O wondtrbovtn wondergroot. Fol. 19O.

I.

Job. 14: S' Z'^J^^"* fterf-uur naekt

Tfdl: 27: 9' \J ^^^^^ "^^^ begheven:

Gen.49: iS, Geeft dat mijn ziel dan na u haekt

Veel meer als in mijn leven.

O ! neemt alsdan in u behoedt
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inde GeeQeliks Itedekensi

Gebcdc tot Jefum , om verfterkinge en vertroo-

ftinge in de uure des doots.

O "^efu , als mijn fterf-mr naekt , Soq milt my met begeven :

'

Geeit Ut mijn üel dan m u haekt, Veel meer als in mijn leven,

iilÉIPiiliÜ

B A S S V S.

3;:*=*:::

O' neemt alsdan in uw behoedt Den prijs, daerghjf uw dierhaer bloet

6 6

Soo bltjd' hebt voor ghegeven.

Den prijs , dacr ghy uw dierbaer bloet

Soo blyd' heeft voor gegeven.

2.

Mijn fterke borcht , mijns doodes doodt

,

En leven niijnes levens

!

Wanneer mijn fonden fwacr en groot

,

In foo veel ftrijts en ftrevens

,

li

f. Cor,6'.2o.

t. Pet» r.iS'.t^.

Heb. 2: i4.ts.

Joh. 11:2 s,26,

My
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I

I

Ffal.^v. 5.

j.Joh. 1:7.

Jieb. 9; 12.

Heb. 2: 15.

Hom. 5: 5.

pp/. 5 1:1 0.

Hom. 16:20,

led. 8.r.8.

1. Cor,iy,26

Pfal. 23: 3.

gr./. 53: 8.

Mat.26'.3S.

Tfal. 27: 9.

2. Cor. 4.

V.8— II.

Heb.iy.iz.

Job. 13:15.

Pfalmett, Loff-fangett

My t'famen fullen komen voor

,

Strijkt ghy fe door uw bloet dan door

,

Doet V all te niete t' evens.

3'

Indien ik dan noch mocht bevreeft

Zijn voor de doot bevonden,

Soo wilt door uwen Heyl'gen Geeft

My vreugt en hcyl verkonden.

Verdrijft den Satan van my wijdt, »

Dat ik in mijnen leften ftrijdt

Mijn ziel niet magh verwonden.

4-

Vertjuikt my in mijn grootfte noot

Met uwen angft en pijne

,

Als uwe ziel was totter doot

Bedroeft , tot trooft der mijne.

Mijn Hcyland, en verlaet my niet,

Wanneer ik in mijn fvvaer verdriet

Schier als verlaten fchijne.

5-

Doe ghy in bangh* aenvechtingh waciti

Quam u het fweet af-loopen

Met bloed'ge drupp'len op der aerd

,

Die d' een na d* ander droopen.

Ey wilt mijn kouden doot-fwcet dan

Daer door foo heyl'gen, dat ik kan

In noot en doot vaft hopen.

6.

Pbil. 4: 7. Uw vrede, tot mijn ieften fnik

,

Bcwacr mijn hert en finnen

,

Dat ik daer door magh al den fchrik

En fmert des doots verwinnen,

Soo dat ik met een goet verftant

Mijn ziel bevel' in 's Vaders hant

,

En voel' uw trooft van binnen.

5;r.4i: 1.

37.

38.39.

Lfff.23:4Ö.

2. Cor, 1:5.
Geeft
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ende Geejleitk£ Liedekens.

7-

Geeft; dat door liefd' of forgh 't gcmoct rfiLómi.

Magh aen niet aerdfches hangen

,

Maer foo na u mijn eenigh goet ^htL i: 23,

Met alle kracht verlangen, Job.i^:ij.

Dat ik magh roepen onverbaeft

,

Heer Jefu, komt, cy komt doch liaeft> Apc.zziiy.zo,

Uw liefd* heeft my bevangen. 2. Cor, 5: 14.

8.

Als 't vleefch is (wak, wilt ghy alsdan Uatt, 25: 41.

Den geeft gewilHgh maken, Jef' 5°: 5*

Soo dat ik na den Hemel kan CoLy. 1.2.

Met luft cn yver haken.

Hoe duyfter *t dal des doots ook ?y , ^f^l. 23: 4.

Als uwen ftaf maer leyde my,

Sal ik daer door geraken.

Mits ghy voor my geftorven zijt, i.Cor.iy.i,

Kan my de doot niet fchaden, 55'5/>'57-

Sy is het cynde van mijn ftrijt , 2. Tim. 4.

Het flot van alle quaden j verf. 6. 7.

Ja Heer, f is, na uw eygen woort,

Des eeuw'gen levens wegh en poort; Job. 5; 24.

Dit maekt my onbeladen. i.Cor.y. 8.

10.

Moet voor een tijt mijn lijfin d' aerd' Job.icf:z6.

Een fpijfe zijn der wormen , Sjr. 10:12.

Als ghy fult zijn geopenbaert, Col. 3: 4.

Sult ghy het my vervormen, Phil. 3:21.

Opdat het eeuwigh in Godts Rijk Uatth.i^.v.'fi.

Uw heerlik lichaem zy gelijk. P/;//.^.v.2i.

Dit kan de Doot vcrftormen, i. Cor. /ƒ: S4.
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252 Ffalmen , I off-fdngen

De geloovige ftelf hem (elven ftervende , ende hakende
na Chriftum, ende de faligheyt.

Op de wijfcj Onje VatUr in HeweUriji^.Oï
^ Defczijn J.C.Scairgers verfen, weU

Pjalm 117' Ghj Heydemn, loof$ t'faem den

Hetr. Ofi -^iinn Uhin angji und nothtn

bin. Of 5
lejus Chriflus wabr

Gotfes Sohn.

kejohannes Hoornbeek in fyne Eu-
thanafia , om hare uytnement-
heits wille, ook verhaelt; ende

ik alhier hebbe vcrtael^

V O anima , cmigra

!

Erhuyft^ 6 mijne ziele, doch!

Daer Chriflus ilerft^watfchrikt ghy noch? Chritto moriêtequid horres^

Vitamori in ligno voluit,

nc mortc perircs.

Arborc mors venit

,

fed ab arbore vita rcdépta cft.

Alter Adam reddic vitam,

quam perdidit alter.

Chriftc Deus , tua mors

quid non qiieat illa mercri ?

£n , tecum moriar ,

tecumq;ex morte rcfurgam,

O anima, emigra

!

ca^los contcmplor apert05|

Et Chriftum dextra

nosad fua regna vocantem.

I , propcra ji felix,

fequere ad meliora trahente.

Nc trepida, comitante Deo,
contemne pcricla^

Balat ovi$ , vox

nota tibi, dulciflime Jcfu»

Het leven llerven wild' aen \ hout

,

Dat ghy niet eeuwigh fterven foudt.

De doot quam van het hout wei-eer,

Maer van het hout het leven weer.

D' een Adam 't leven weder geeft.

Dat d' ander eerft verloren heeft.

O Chrifte Godt , uw doot wat fal

Die konnen niet verdienen al ?

T'fa, met u fal ik fterven na.

End opftaen uyt de doot met u,.

Verhuyft, ó mijne ziel, wel-aen!

Ik fie den Hemel opgedaen

,

En Chriftum met fyn hanr gelijk

Ons roepend* in fyn Koninkrijk.

Gaet, haeft, gelukkigh u voord-ftrekt,

Volght hem die tot een beter trekt.

Vreeft niet , als Godt gaet mede maer

,

Veracht dan allerley gevaer.

Een fchacpken bleet , fyn ftem gewis

U. foctfte Jefu, kenbaer is.

Een fchaepkcn bleet, een fchaepkcn fluymt, Balat ovis, dormitat ovis,

O goede herder 't niet verfuymt. bone paftor adefto.

Doet op uw fchoot, end open-fprcydt Pande finus, apcrique

Den fchaep-ftal uwer goedigheyt. tuse bonitatis ovile.

Ik fterv* tot Chrifti lof en eer, Laudibus immonarChrifti

En fal niet fterven immermeer^ nunnuanv moricuros.

Met
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ende Geefielïke - Liedekens. 153

Met Chrifto fterv ik, en daer na Cum Chrifto morior,

Ik met hem uyt den doot opfta. cüChriftoexmortcrefurgo.

Op den fclvcn fin.

Men kan dit fingen na de Mufiike , cn ver- Dcfe zijn de verfen vanWoIfgangus

fcheidene Sangh \vijrcn,gcftclco|>on- Musculus, welke hy weinige maen-

fc Gefangh ; Komt , Ua ons metUtn den voor fyn dooc (elvc gemaekt

Herdirs gaen^ Fol. 186. heeft, om alfoo fync bcreyt-

willigheyt ter doot, en gc-

loove te kennen te geven*

Nil fupereft vitae,

frigus prxcordia captat

Sed tu , Chriftej niihi

vita perennis ades.

Qiiid trepidas anima,

ad fedes abitura quietis?

En > tibi dudlor adeli

Angelus illc tuus.

Linque domum hanc miferam $

nunc in fuafata ruentem 3

Quam tibi fïda Dei dextera

reftiiuet.

MY is geen leven over meer,

De koud' omvangt mijn herte Teer:

Maer ghy , ó Clirifte , die voor my
Zijt 't eeuvvigh leven, blijft my by.

Mijn ziel, wat beeft ghy foo ont-riift,

Die gaen fuk tot de plaets der ruft ?

Siet, tot uw leydsman is by u

Deef uwen Engel felve nu.

Dit arm elendigh huys verlaet

,

Het gheen nu valt na Godes raet

,

Het welk u Godts getrouwe hant

Sal felfs herftellen naderhant.

Ghy hebt gefondight s
'k weet, 't is waer^ rcccafti ;

fcio,

Maer Chriftus fyn geloov ge fchaer fcd Chnaus i

Uyt - fuyvert en te niete doet

AU hare fonden door fyn bloet.

De doot is fchriklik ; ik bcken't:

Maer 't leven is daer dicht omtrent

,

Tot 't welk de fekere genaed

Van Chriftus u nu roept cn laed.

credentibus infe

Pcccata expurgat

fanguine cunda fuo.

Horribilis mors eftj fatcor:

fcd proxima vita eft,

Ad quam te Chrifti

gratia certa vocat»

Siet, Chriftus is by u in nootj-

Die over Satan, fond', cn doot,

Door fyn verwinningh triumpheert ;

Tot liem dan blyd' en wakker keert.~ iT7

Pr^efto eft

de Satana , peccato ^& morte
triumphins

Ghiiftus; Cg**^*

ad hüc igitur Ixta alacrisq^ nfi^

Jobs
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»54 Pfalmeriy Loffangen

Jobs geloovige fterveiis - weijfch.
Joh. Cap. 19, ver^ 2/, 26. 27.

Opdewijfej N«n Uf:^tuns dmUibbegyahen. Of na de verfchddcn
Wjjfen gepaft op onfe Gcfangh, Ksmt, laet om met dm

Herders gaen, rol; i8<5.

I.

"IK weet, dat mijn Verlofler leeft;

lEnd hy, als 'tal een eynd eens heeft,
Sal over't ftof de laetft' opftaen,

En wekken op 't ghcen was vergaen.

2.

Wanneer den wormen deef' mijn huyt
In't graf geweeft is tot een buyt

,

En dit mijn fwakke lichacm daer

Geheel door-knaeght fal zijn van haer:

5-

Sal ik uyt mijnen vleefche doch
Mijn lieven Godt aenfchouwen noch

:

Dien ik, als weer vernieuwt van jcugt.
Voor my aenfchouwen fal tot vreugt.

4-
Dien deef mijn oogen fullenfien,

End in mijn plaets geen vreemde lie'n.

Mijn nieren en mijn inghewand
Verlangen met een grooten brand.

VeHchil der vreugde Chrifti ende des werelts
in de uyre des Doots.

Men kan het fingen na de Mufijke , en verfchckicn Sangh - wijlen ge-
voeght by onlc Gefangh j Voor-gavger en geltydes-man. Fol. 142.

I.

Cant. 7: 1 N Chrifti liefd' is vreugt en ruft

,

Jef. si'.it. 1 Die eeuwigh fal beklyven

;

i'Joh. z. Des werelts en des vleefchcs luft

17. En fal niet lange blyven.

Waerom
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ende Geejielike liedek^m,
255

Waerom foud' ik verluilcn my p^^^^
Doch in alfulkc faken,

v.^.'ó.

Die, als mijn fterf-uur komt na-by , iccl. 12: ƒ.
Ontruft my fouden maken

2.

MilTchien is in een oogenblik ?fai 5^: s.

Mijn uur-glas uytgclopen
; Mat.2S: 13.

Wat foud' ik dan met fmert en fchrik Pfal.fsuó.

Het alles dier bekopen .'

*t Gedenken van voorleden vreugt frov. 14:13»

Souw my dan heel ontftellen

,

En met een eeuwigh* ongeneugt Luc.16: t^,

My knagen ende quellen. 23. &c,

3-

Maer ó .' wat fal 't my we{en foet

,

Dat, als ik Tal verfcheyden,

En alles hier ook laten moet, t.Tim.ó 7.

My deef mijn vreugt fal leydenl j, Pet. 1:8.p.

Als my maer leydt op defe reys J^fs^: 1.3»

Een goet ghewilT op 't Icfte, 2.Cor.i:i2,

Tot in het eeuwigh vreugt-Paleys , ?fal:4y.i6.

Wat acht' ik dan de refte? Ad. 20: 24.

4-

Verblijdt u, werelts troetel-kint , 'Eed. //: 9.

En doet , in volle wel-luft

,

Wat 't oogh behacght , of 't hert vcrfint j

Ik houd* liet al voor quel-luft. Ecd.2.v*

My luft geen vreugt, dan die my trekt io. ii.

Na d' eeuw'gc vreugt hier boven , Apoc.ip: ^.7.

En die mijn ziel en geeft verwekt Luc.i: 46,47.

Om mijnen Godt te loven. 'E'fh.y.iS.tg.2o,

Dank-feggiDge
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5«

Dank-fegginge

fftlmetii Loff-fangen

ende hert-grondigen wenfch tot Godc

;

dienende als tot een befluyt.

DISCu4NTVS.

^ Ik^loov' Uy HeeryUjt's herten gront
,
Datghj my hebt in

tuinen mom Ghegheven menigh nieuwe Liedt ^ Tot tmf en

lËiilliiiÉïiEii
vreugt in mijn verdriet. Niet mj y niet my ,mm wen

l^liLIÉiüi^
NAme Komt bier van d' eere toe ak^fame.

Men kan dit ook fingen op dewijfèvan Pfalm^o. Na dat

ghy , Heer , my hebt bevrijdt.

P/i 1 1 1: I. ] K loov' u, Heer, uyt 's herten gront

,

rjal, 40: 4* Dat ghy my hebt in mijnen mont
Gegeven menigh nieuwe Licdt,

Aci.\6\ 15, Tot trooll en vreugt in mijn verdriet.

115: I. Niet my> niet my> maer uwen Name
Komt hier van d' eere toe alt'ianie*

Ghy
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ende Geeflelih Liedek^m. »57
1

Dank-feegingeendeherr-grondigen wenfchtot Godc,
dienende als tot een befluyt.

B ji S S V S.

Ik^loav Uylleer, ujt 's herten gront , D^t gh) my heht in

munen nmt Ghegheven memgh nieutpe Liedt, Tot trooji en

freugt in mïfn verdriet. Ntet my y niet w;, maer utven

^

b )^

Vme Kmt hier van d' eere toe alt'[me,

Ghy geeft de pfalmen in der nacht

Dien die op u veft fyn gedacht

,

Soo dat tot u in ftilligheyt

Wert nicnieh lofgefank bereydt

;

Ja doet hem felfs by nacht verlichten.

End hein fyn nieren onder-richten.

Kk

Jet. 3 5.

yer^. lO.

Des

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

4Có



258 Tfatmetiy log-fangen

i

V[d. 6y. g. Des morgens en des avonts weer
Doet ghy d' uytgangen juychen, Heer.

Soo dat men vindt veelvoudigh ftof>

TfaL}4: z. Om ftceds te fingen uwen lof

CoUs. v.16. In onfe hert met aengenaemheit

,

2. Cqy.sij. Al zijn wy felfs vol onbequaemheit.

4-
?[d. ip:^. Ja dagh aen dagh ftort met vermaek

Seer overvloedigh uyt de fpraek^

En nacht aen nacht toont wetenfchap.

yef. ji; 4. Soo dat, als onfe tongh is flap>

Pfal. 4f: 2. Ghy haer maekt veerdigh door 't aenraerken

Van uwe wonderbare werken.

, Terwyl ik hier beneden ftapp*

mijn verdrietige vreemd 'lingfchap,

verf. 45. Vindt mijne ziel in geene faek

Inwendigh fuik een foete fmaek ,

Als in het fingen, t* uwer eere.

Van uw infettingen, ó Heere.

6.

Tfal. 104. 'k Sal in mijn leven fingen u

,

verfi.)S*S4. Wyl ik noch ben op aerden nuj

Mijn overdcnkingh in 't gemoet

Sal van u lieflik zijn en foet:

Ja 'k fal my dus in u verblyden

,

ICCL2.V.2. £n 's werelts yd*le vreugt vermyden.

7-

Jefzy.i6. Elk fingh' en roeme van het fynS

Pfal.yi: 6. Mijn lof fal fteeds van u maer zijn.

IhUi y. 2^. Mijn lippen fullcn juychen blyt

Als ik u fingen magh foo vry;

Ja juychen fal mijn ziel geftadigh.

Die ghy verloft hebt foo genadigh.

Tot
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ende GeeMtlie Liedekens,

8,

Tot dat ik fingen fal hier na

Daer boven *t fclioon Halleluja >

By u in all^r eeuwigheyt

,

Het welk mijn ziel door hoop verbeydtj

Ja Heer, ghy weet met wat verlangen

Ik fucht' en wenfch na die gefangen.

Jipocal.tf,

v.t,s 6»

Rom. 3.

V.24.Z5.

Hier fingh ik menigh roiiw-geklagh,

Soo dat mijn toon is wee end ach 1

Maer boven voor uw throon cn fal

Niet anders zijn als bly gefchal

Door vreught volniaekt in allen deelen;

Een nieuw i^efangli met clther-fpeelen.

lO.

Hier fingh ik uwen lof, ó Godt,

En lijd' daer voor des wtrelts fpot,

Die fulks van geender weerden acht.

En door hooghniocdigheyt belacht:

Maer daer befchimpt noyt d'cen den and ren,

Sy juychen alle niet nialkand'ren.

II.

Hier fmgh ik uyt 't gevoel van 't hert

,

Na dat den geeft heeft vreugt of fmert.

Hetwelk een dwacs , gantfch fonder fmaek

Bootft na uyt vleefchelik vermaek ;

Maer 's Hemels fangh fal niemant konnen

,

Dan die 'top d'aerd' heeft recht begonnen.

11*

Hier fingh ik wel in mijnen gheeft.

Die hier door is verheugt op *t meeft

,

Maer 't vleefch des geeftes weer-party

Maekt haeft weer traegh en moede my

:

Kk a
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a. cJm. 55.

verf. 25.

Apoc. ip,

verji. 4. 7»

Vfal. 16: li.

Ap.i4:}.4*

Eph. 5: 19.

2. Sant, ó'.

Apo.i^ió.?.

Pfal.^7'. 8.

Jac. 5: 15.

Amos.6: 5*

Apoc. 1^.

V. 2. 5.

i.Cor.14: 15.

Luc. 1: 47.

GaLy. 17.

Daer



i6o

Apoc, j: 9.

en 14: 5.

Pfalmen, Lojf-fan^en

Daer fal den yvei no\ c ^-erkouden

,

Daer fal de nieuwheyc noyt verouden.

Tf:

Apoc. 5.

verf.ii.ii.

Apoc. 1^:6,

i.Cor.ii:^

1. Cor.i'.i^.

Rom. 8: 2^.

TfaL84.

verf 7, 8.

'Joh. 3: 2p.

ApOC.llllJ

Apoc. ig,

verf 6. 7.

Apoc. 22,20

Hier fingh' ik meeften-tijt alleeit,

'k Acht' fomtijts veel de hulp van een:

Daer finght men met uw Eng'lcn fchaer

En d' uytverkoor'nen allegaer
j

*tGeluyt wert over-al gedragen

Gelijk met fterke donder-flagen.

14.

Doch 'tkan niet zijn genoegh gefeyt,

Noch in het hert al overleyt,

Wat daer fal wefen voor gefangh.

'kSal met de voorfmaek my foo langli

Hier in dit jammer-dal verheugen

,

Tot dat ik 't fal bevinden mengen.

15-

O Jefu, vvacrde Bruydegom,

Mijn ziel, uw Bruyt en eygendom,

Verlanglit , foo hert'lik als fy magli

,

Na d' aengcnamc Bruylofts-dagh ,

Daer 't finght en klinght van vreugt alt'famcn.

la, komt dan haeft, Heer jcfu.

R E G I'
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R E G I S T E

1

Gejielt na 't ordentlik VerVolgh der letteren ^ om

alfoo in der haefl te fien^ op wat bladt em
jfcder Gefangh te vinden %.y,

A.

Ach .' dat mijn hert en mijn gedachten.

Ach .' ik elendigh fwakke menfche.

Ach / wie ben ik , mijn Godt en Heer.

B.

Behoudt tot aller tijdt.

Bruyd'gom der gcloov'ge zielen.

D.
Dc Heer , de Godt van Ifracl.

De Heer regeert , hy is met Majefteyt.

Den uyt-gank uyt het oude jaer.

Des Heercn is de acrd', cn al.

G.
©antfch treurigh en verflagen.

Gantfch weynigh zijn de dagen van mijn leven.

Gelooft zy Godt> die ons in al onf' lijden.

Getrouwe Godt , wilt my behoeden.

Ghy die des HouwHks banden.

Ghy die eenniael hebt geflagen.

Gliy die na Chrifti naem u Chriftenen laet noemen.

Ghy Dochter Zions , weeft verheugt.

Ghy rabbelaers en dwafe klappers.

^iCJipdt is mijn licht, wien foud ik vrclcn.

, H.
Hoe derft chy doch 't lichtveerdigh danfl'en.

Hoe dus, lachtmoedigheyts exempel.

Hoe lieflik is my uw gelicht.

Hoe moedigh is een kloek foldaet.

Hoe fal ik u vergelden.

K k 3

tol:

14.

94.

23^.

244.

90.

178.

207.

202.

224.

48.

151.

145.

135.

118.

182.

110.

32.

112.

204.

.58.

240.

Hoe
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REGISTER,
Hoe foud' ik van mijns Heeren graf.

Hoe vrolik en hoe heuglik.

I.

Jerulalem, Godts heyl'ge Stadt.

Jefu ,
gunt my uw genade.

Jefu ,
waerheyt , wegh , en leven.

Ik ben feer violik in den Heer.

Ik loov* u , Heer , uyt *s herten gront.

Ik (al den Heer met hert en monde fmgen.

Ik weet , dat mijn VerlolTer leeft.

In Chriiii Uefd' is vreugt en ruft.

Indien ik Godes volk haer mifdaet &c.

K.

Komt, laet ons met den Herders gaen.

L.

Laet een ander klagen , kreunen.

Looft den Heere, mijne ziele.

Looft ende prijft den Heere van het wreken.

Looft, ó ghy knechten onfes Godts.

M.

My is geen leven over meer.

Mijn hert fpring-ht op in my.

Mijn ziel maekt groot en roemt op 't hooghft dcc.

Moet dan *t beginfel van uw lijden.

N.

Na dat Maria , fonder man.

Nu laet ghy, Heer, voortacn.

O.

O boofen tijt, ó droeflem aller eeuwen.

O Chrifte, 'khebb' uw woort vernomen.

O dagh leer groot van heerlikhcyt.

O ghy Herder uwer fchapen.

O Godt, geeft, dat mijn hert.

O Godt, on{' Heer, hoe heerlik &:c.
'

O Godt, u zy lof eer en dank.

O Heere , Davids foon.

217.

10.

100.

168.

66.

54-

M7-
254-

254.

115.

18^.

148.

6,

160.

170.

M$«
176.

I7i.

lOl.

1^6*

234.

56.

230.

I^
z6,

128.

0
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O Heyligh Godt , die uyt den mont.

O Heyligh Godt, ik treur* en klacgh*.

O Hooghfte Heer, ó Eeuwigh Godt.

O Jefu , als mijn fterf-uur naekt.

O Jefu , ghy die zijt alleen.

O Jefu , ware menfch en Godt.

O Lam Godes , heel onfchuldigh.

O mijn ziele , prijft den Heere.

O mijn ziel , wilt hem beminnen.

O onbedachte Jeugt.

Op , mijn ziel , om Godt te loven

O Schoone boven alle menfchen,

O Troofter der verflagen herten.

O wonder boven wonder groot.

R.
'kRoep' uyt de diepe gronden.

S.

*k Sal u verhoogen > end uw eer.

Socte Jefu , mijn BeAiindc.

Soo Chriftelijke jongelingen.

T.
Ter plaetfe mijner vreemd'lingfchappen.

Tot Godt is doch mijn ziele Itil.

U
Uw mont, 6 Heer, is enkel foetighcyt.

V.
Valfche rufte van 't ghewctcn.

Verbeydt niet om u te bekeeren.
'

Verhuyft , ó mijne ziele , doch.
Verloft my van mijn pijn.

Verfèllet u , ghy volkeren , te famen.
Voorganger en geleydes-man.

W.
Waerom al dit fwaermoedigh fuchten.

Waerom doch , ó dwafe menfch.

Waerom foud' ik in quade dagen.

190.

«O.

76,

4-

134.

101.

252.

1^2.

215.

142.

122.

5,6.

165.

Waer-
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R E a I'S^T'Bn.

XVaerom foud' ik met vermaken.

Waer fal ik in foo veel elenden.

Wanneer ghy fult door uw gefchreeuw.

Watik denkejleef'offchrijve.

Wat nieuws magh nu Herodes doch aenvaerden.

Wat fwarigheyt of droev'ge maer.

Wat tonsh fal fpreken uyt.

Wie is doch defe, die van Edom afkomt treden.

Wie fal gelukkigh hier vcrfchijnen.

'k Wü na u alleen verlangen.

Wilt altefaem voor Godts aenfchijn.

^ Wilt den fondaer niet benijden.

Zijt gelooft, 6 Godt en Heer.

Z6,

2,'14.

iz6.

2.

199..

60.

2z6.

2 II.

41.,

89.

181.

106,

£ r N z)
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